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На початку ХХ ст. український консерватизм у Галичині проявлявся в ідеях і
практиках трьох середовищ – русофілів, християнсько-суспільного руху і Греко-
католицької церкви, інтелектуальні та інституційні центри яких зосереджувалися у
Львові. Кожне з них, як і консерватизм у тогочасній Європі загалом, постало перед
модерними викликами, насамперед ідеологіями націоналізму і соціалізму. Попри
спільні засадничі принципи, українські консервативні середовища різнилися
світоглядними засадами, поглядами на джерела традиції та перcпективи розвитку
українства. Кожне з них мало власну історію ідейної еволюції, спроб організуватися
відповідно до новочасних вимог і зберегти позиції в суспільстві. Відмінним був і
результат цих намагань. Вивчення українських консервативних середовищ у Галичині
показує, що в умовах гострої кризи вони могли занепадати, еволюціонувати до
радикалізму або вдало пристосовуватися до нового світу.

Ключові слова: Львів на початку ХХ ст., консерватизм, русофільство,
християнсько-суспільний рух, Греко-католицька церква.

Упродовж перебування Галичини у складі Габсбурзької монархії Львів
був центром політичного життя краю. Модернізаційний варіант, яким йшло місто
(„модернізація через бюрократизацію”1), зумовив концентрацію тут
найважливіших інституцій не лише адміністративно-управлінського характеру,
а й перетворив його на головний осередок українських і польських (поряд із
Краковом) ідейно-політичних середовищ і течій. Окрім цього, столичний статус
Львова у межах Галичини та його масштаб (п’яте за розміром місто імперії
після Відня, Будапешта, Праги і Трієста) давали найкращі (часто – єдино
можливі) шляхи кар’єрного зростання, а отже призводили до зосередження тут
активних і талановитих особистостей. Це додатково сприяло утвердженню в
ідейному просторі міста різних політичних напрямів.

1 Грицак Я. Страсті за Львовом // Грицак Я. Страсті за націоналізмом. Київ, 2004.
С. 232.
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Початок ХХ ст. був логічним продовженням тенденцій попереднього
століття. Ще наприкінці ХІХ ст. у Галичині відбувалося стрімке зростання і
популяризація модерних ідеологій – соціалізму, націоналізму, лібералізму – як в
українському, так і польському суспільствах краю, що вилилось у виникнення
політичних партій відповідного спрямування. У досліджуваний період цей процес
лише набирав обертів і нові ідеї все міцніше укорінювалися в галицькому
суспільстві. Ліберальні, націоналістичні, соціалістичні й радикальні ідеї в
українському середовищі несли в собі тенденцію секуляризації політичного
простору Галичини, надання політичним процесам масового характеру, ставили
під сумнів авторитет і досягнення попередніх поколінь політичних діячів. Ці
тенденції були серйозною загрозою для найдавнішої, з точки зору традицій,
політичної активності й інституційного оформлення ідеї у краї – консерватизму.

Консервативне світосприйняття у другій половині ХІХ ст. було невід’ємною
складовою української суспільно-політичної думки в Галичині. Протягом
тривалого часу консерватори зі середовища вищої ієрархії Греко-католицької
церкви (ГКЦ) і русофілів утримували політичний і культурний провід
національного розвитку. У 1890-х роках у результаті українсько-австрійсько-
польського компромісу – „нової ери” – на політичну сцену вийшло ще одне
консервативне угруповання – християнсько-суспільний рух на чолі з Олександром
Барвінським. Ці три середовища – два світських і ГКЦ – залишалися носіями
української консервативної думки Галичини і на початку ХХ ст. Кожне з них
мало власне теоретичне підґрунтя, світоглядні засади і погляди на різні аспекти
політичного, соціально-економічного, культурного життя суспільства. Були й
спільні риси. Давність традицій цих середовищ, більшою мірою церковного й
русофільського, а меншою – християнсько-суспільного, відобразилася теж у
наявності в них досить широкої мережі інституцій і періодичних видань, що
зосереджувалися найчастіше у Львові.

Ключовим питанням при дослідженні українських консервативних
середовищ у Галичині початку ХХ ст. є визначення критеріїв, за якими можна
стверджувати їх консервативність. Український консерватизм протягом ХІХ ст.
у Галичині й на підросійській Наддніпрянщині не мав чітко виражених ідейних
засад і, що важливіше, ідеологів. Напередодні Першої світової війни розпочав
активну діяльність В’ячеслав Липинський, проте його фундаментальні праці з
теорії українського консерватизму були написані вже у міжвоєнний період за
інших історичних і суспільно-політичних умов. Говорячи про Галичину, варто
зазначити, що є теоретичні праці русофільських авторів, насамперед Осипа
Мончаловського, де розглядалися світоглядні засади цього руху, однак їх важко
трактувати як повноцінний теоретичний фундамент. Нарисом консервативної
програми ГКЦ можна вважати пастирські послання митрополита Андрея
Шептицького. Утім, треба пам’ятати, що в досліджуваний період церковне
середовище не було цілісним у підході до вирішення проблем, що постали перед
ним внаслідок модернізаційних процесів в українському суспільстві Галичини.
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Тому погляди митрополита були надважливим, але не єдиним варіантом
теоретичного підґрунтя консерватизму ГКЦ.

За такої ситуації чи не єдиним способом окреслити риси українського
галицького консерватизму початку ХХ ст. є виведення його теоретичних засад
із практик відповідних середовищ. Аналіз діяльності носіїв консервативної
свідомості, періодичних видань і окремих публікацій представників
досліджуваних середовищ дають змогу виділити такі теоретичні принципи, що
характеризують українські консервативні середовища: шанування політичної та
культурної традиції; визнання необхідності соціальної стратифікації суспільства,
фактично – збереження соціального статус-кво; повага до авторитетів, зокрема
діячів старшого покоління; визнання важливої суспільно-політичної ролі Церкви
і прагнення її зберегти і посилити; ворожість до модерних ідеологій з огляду на
притаманні їм ідеї суттєвих соціальних і суспільних перетворень; зваженість і
поступовість у ставленні до змін, що проявилось у практиках досліджуваних
середовищ – у політичній, соціально-економічній чи культурній сферах, оцінках
радикальних дій інших середовищ, підході до національного питання в Галичині.
Ці риси були притаманні русофілам, християнським суспільниками і ГКЦ.
Необхідно наголосити, що ці засади цілком вписуються в межі „класичного”
переліку засадничих принципів консервативного мислення, які наводять
дослідники цієї ідеї, зокрема Рассел Керк2.

Очевидно, що в ідеях і практиках кожного з названих середовищ одні
характерні риси могли проявлятись яскравіше, а інші менш виразно. Це можна
пояснити неоднорідністю їх теоретичних засад, оскільки навіть визначені прояви
консервативної свідомості, попри спільний корінь, могли мати різко відмінні, навіть
конфліктуючі й взаємозаперечні прояви. Українські консервативні середовища
Галичини мали різну історію та світоглядно-культурні орієнтири (найкращим
прикладом є протиставлення орієнтації Схід/Захід – йдеться про погляди
русофілів і християнських суспільників відповідно). Окрім того, необхідно
враховувати важливість кризового становища консерваторів Галичини початку
ХХ ст., які були вимушені боротися проти наростаючої сили інших ідеологій.
Пошуки відповідей на нові виклики видавали подекуди діаметрально відмінні
результати. Накладена на засадничі відмінності між консервативними
середовищами, ця різноманітність пошуків і їх результатів творять картину
українського консерватизму в Галичині початку ХХ ст. не як одного цілого, а як
мозаїки ідей, підходів і цінностей. Це робить дослідження українських
консервативних середовищ ще цікавішим і актуальнішим з огляду на їх активну
присутність у тогочасному суспільно-політичному просторі.

Актуальною ця тема є теж в історіографічному плані. З одного боку,
проблематика українського консерватизму в австрійській Галичині не є новою,

2 Керк Р. Основи і принципи консерватизму // Консерватизм: Антологія. 2-ге вид. /
Упор. О. Проценко, В. Лісовий. Київ, 2008. С. 76–88.
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а з іншого – ці середовища рідко досліджували як власне консервативні, з точки
зору їхньої світоглядної платформи. Меншою мірою це стосується русофільства,
про різні аспекти якого писали Анна Вероніка Вендланд3, Олена Аркуша і Мар’ян
Мудрий4, Ірина Орлевич5, Олексій Сухий6 та ін. Консерватизм русофілів відзначали
майже завжди, а подекуди він виступав центральним об’єктом дослідження. Утім,
недостатньо дослідженою залишається історія русофільського руху в період його
кризи і поступового занепаду на початку ХХ ст., насамперед розколу русофілів і
доля старшої ґенерації – так званих старокурсників.

Стосовно консерватизму ГКЦ, то про взаємодію митрополита Андрея
Шептицького з галицькими політичними колами йдеться у статті Василя
Расевича7, діяльність єпископа Григорія Хомишина досліджував Олег Єгрешій8,
участі парафіяльного духовенства в суспільно-політичних процесах приділив
увагу Назар Кісь9, постать митрополита Сильвестра Сембратовича є
центральною у студіях Ірини Антоняк10. Ці студії дають важливий і багатий
матеріал для вивчення церковної історії; втім, гостро бракує досліджень, які б
розглядали Церкву як консервативну інституцію з відповідними світоглядними
засадами, що на початку ХХ ст. постала перед складними викликами модерності.

3 Вендланд А. В. Русофіли Галичини. Українські консерватори між Австрією і
Росією, 1818–1915 / Пер. з нім. Х. Назаркевич; наук. ред. М. Мудрий. Львів, 2015; Її ж.
Русофільство: ще один український проект? Зауваги про невтілене прагнення. [Електрон.
ресурс]. Режим доступу: http://www.ji.lviv.ua/n18texts/wendland.htm.

4 Аркуша О., Мудрий М. Русофільство в Галичині в середині ХІХ – на початку
ХХ ст.: генеза, етапи розвитку, світогляд // Вісник Львівського університету. Серія
історична. 1999. Вип. 34. С. 231–268.

5 Орлевич І. Ставропігійський інститут у Львові (кінець XVІІІ – 60-і рр. ХІХ ст.).
Львів, 2000; Її ж. Взаємини греко-католицької ієрархії та русофільських товариств
Галичини (ХІХ – початок ХХ століть) // Історія релігій в Україні: Науковий щорічник.
Львів, 2007. Кн. І. С. 672–684.

6 Сухий О. Від русофільства до москвофільства (російський чинник у громадській
думці та суспільно-політичному житті галицьких українців у ХІХ столітті). Львів, 2003.

7 Расевич В. Митрополит Андрей (Шептицький) і проблема національно-політичної
консолідації українців (1900–1918 роки) // Ковчег: Науковий збірник з церковної історії.
Львів, 2000. Ч. 2. С. 212–223.

8 Єгрешій О. Єпископ Григорій Хомишин: портрет релігійно-церковного і
громадсько-політичного діяча. Івано-Франківськ, 2006.

9 Кісь Н. Греко-католицька церква в суспільно-політичних дискусіях у Галичині на
початку ХХ століття: автореф. дис. … канд. іст. наук / НАН України, Ін-т українознав.
ім. І. Крип’якевича, Ін-т народознав. Львів, 2011; Його ж. Участь парохіального греко-
католицького кліру у громадсько-політичному житті. Партійна риторика початку
ХХ століття (1900–1914) // Історія релігій в Україні: Науковий щорічник. Львів, 2009. Кн. 1.
С. 375–384.

10 Антоняк І. Львівський собор Греко-католицької церкви 1891 р. // Історія релігій
в Україні: Науковий щорічник. Львів, 2008. Кн. І. С. 160–171.
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Прикладом такого дослідження може слугувати хіба праця Ліліани Гентош, у
якій авторка аналізує зіткнення консерватизму й модернізму в масштабах усієї
Католицької церкви11. Не ставало центральним об’єктом дослідження і питання
про те, як консерватори бачили роль і місце Церкви в політичних процесах. Як
наслідок, немає порівняльного аналізу ставлення до цього питання різних
консервативних середовищ із виділенням спільних і відмінних ознак, поясненням
їх суті, причин і наслідків.

Найменшою за обсягом є історіографія християнсько-суспільного руху.
Нарис історії цього середовища здійснив Тарас Антошевський12. Андрій Кліш
дослідив роль і місце Кирила Студинського в цьому русі, а також коротко
охарактеризував діяльність першого політичного товариства християнських
суспільників – Католицького русько-народного союзу13. Історії заснування
КРНС, ідейним засадам його діяльності та питанню виникнення й організації
роботи редакції газети „Руслан” – пресового органу  прихильників
О. Барвінського – присвячено статтю Романа Лехнюка14. Олена Аркуша і
Мар’ян Мудрий дослідили другу і третю стадії інституційного розвитку
християнських суспільників – історію товариства „Руська громада”15 і
„Християнсько-суспільного союзу”16, акцентуючи більше на організаційних
питаннях і менше на ідейних засадах. Головною проблемою у вивченні
середовища прихильників О. Барвінського залишається відсутність
узагальнюючої праці, яка би включила аналіз усіх етапів християнсько-
суспільного руху, аналізувала його світоглядний фундамент, особливості
консерватизму цього руху і практичні прояви діяльності.

11 Гентош Л. Ватикан і виклики модерності: східноєвропейська політика папи
Бенедикта XV та українсько-польський конфлікт у Галичині (1914–1923). Львів, 2006. С. 29–96.

12 Антошевський Т. До історії християнсько-суспільного руху в Галичині (90-і рр.
ХІХ ст. – 1914 р.). Львів, 1997.

13 Кліш А. Кирило Студинський та християнсько-суспільний рух у Галичині (кінець
ХІХ–початок ХХ ст.) // Наука. Релігія. Суспільство. Донецьк, 2006. № 1. С. 30–36; Його ж.
Політична діяльність християнсько-консервативної течії наприкінці ХІХ – на початку
ХХ ст. [Електрон. ресурс]. Режим доступу: http://nauka.uagate.com/wp-content/uploads/
2014/04/Klish.pdf.

14 Лехнюк Р. Газета „Руслан” як джерело до вивчення середовища Католицького
русько-народного союзу (1896–1901 рр.) // Наукові записки Тернопільського
національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: Історія.
Тернопіль, 2015. Вип. І. Ч. 1. С. 150–159.

15 Аркуша О. Український християнсько-суспільний рух у Галичині на початку
ХХ століття: політичне товариство „Руська громада” // Шляхами історії. Науковий збірник
історичного факультету ЛНУ ім. Івана Франка. На пошану професора Костянтина
Кондратюка. Львів, 2004. С. 63–99.

16 Мудрий М. Рукописні джерела до історії Християнсько-суспільного союзу в
Галичині // До джерел. Збірник наукових праць на пошану Олега Купчинського з нагоди
його 70-річчя. Київ; Львів, 2004. Т. І. С. 421–440.
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 Основою джерельної бази дослідження стали матеріали періодичних
видань. Газета „Руслан” у 1897–1914 рр. була рупором ідей християнсько-
суспільного середовища і найдовготривалішою пов’язаною з ним інституцією.
У період неактивності створених О. Барвінським політичних товариств, або ж
їх відсутності, саме „Руслан” був опорою, довкола якої гуртувалося це
середовище. Русофільська преса – „Галичанинъ” і „Русское слово” – дає змогу
простежити інституційну та світоглядну еволюцію русофілів, зокрема поступовий
занепад їхніх товариств, падіння популярності. Водночас, ці газети ілюструють
світоглядні коливання, викликані кризою русофільської ідентичності, і подають
детальні відомості про передумови, перебіг і наслідки розколу в русофільському
таборі 1909 р. Також „Галичанинъ” є головним джерелом до історії
„старокурсників” після розколу руху. Маловідомим джерелом є газета „Русь”,
що виходила у Львові в січні-серпні 1909 р. і зіграла важливу роль у розколі,
висвітлюючи позицію радикальніших „новокурсників”. Серед періодичних видань,
які виходили в середовищі ГКЦ, використано матеріали часописів „Нива” й
„Основа”, які містять інформацію про бачення різними групами й особами
всередині Церкви шляхів її розвитку, а також про поточну суспільно-політичну,
соціально-економічну і культурну ситуацію в Галичині початку ХХ ст.

Важко переоцінити теж важливість матеріалів, які зберігаються у відділі
рукописів Львівської національної наукової бібліотеки України ім. В. Стефаника
НАН України, передусім у фонді Барвінських (№ 11). Тут міститься значний
обсяг інформації про редакційні та адміністративні клопоти видавців „Руслана”,
зокрема листи до редакції часопису від дописувачів, а також листування чільних
представників середовища (як-от Василя Тисовського і Кирила Студинського)
з О. Барвінським щодо організаційних питань. Чималий пласт інформації до історії
християнсько-суспільного руху можна знайти в листах до О. Барвінського від
судді Тита Реваковича, організатора виборчих кампаній Барвінського на
Бродівщині Миколи Герасимовича і симпатика християнських суспільників –
станиславівського єпископа Григорія Хомишина. З фондів відділу рукописів
використано теж матеріали біографічного словника Івана Левицького (№ 167/
ІІ), що надають інформацію про тогочасних громадсько-політичних діячів, у
тому числі консервативного спрямування. З матеріалів Центрального
державного історичного архіву України у Львові слід виокремити фонд
Ставропігійського інституту (№ 129), що містить дані про світогляд групи
„новокурсників”. Там само в особовому фонді Кирила Студинського (№ 362)
зберігаються джерела до історії християнсько-суспільного руху, зокрема статут
товариства „Руська громада” і листи О. Барвінського.

З опублікованих джерел треба назвати вхідну кореспонденцію
перемиського єпископа Костянтина Чеховича, яка містить інформацію як про
християнсько-суспільний рух (листи Т. Реваковича), так і про ситуацію у ГКЦ
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загалом17. Ключовими до розуміння русофільства є брошури авторства
представників цього середовища, насамперед Осипа Мончаловського18 і Дмитра
Маркова19. Джерелом для розуміння теорії та практики цього руху є офіційні
документи „Русско-народної партії” (РНП), зокрема видання рішень з’їздів
„мужів довіри” цієї організації20. Погляди митрополита Андрея Шептицького
дають змогу з’ясувати його пастирські послання21.

Галицькі русофіли

Фундаментом русофільської ідентичності була теза про „національное и
культурное единство всего русскаго народа”22, яка ґрунтувалася на ідеї
„всеруськості”. Поняття національної єдності „всего русскаго народа”,
пропаґоване русофільськими діячами в окремих і періодичних виданнях, не слід
трактувати з точки зору модерного націоналізму з його чіткими розрізненнями
і критеріями. Вирісши на антипольському ґрунті, русофіли бачили себе і галицьких
українців як частину східнослов’янського „русского” простору, який
ототожнювали не з Росією і росіянами як народністю чи нацією, а з історичною
і культурною спадщиною Київської Русі. Її традиції, а також традиції Галицько-
Волинської держави лежали в основі русофільського бачення минулого,
теперішнього і майбутнього23. З цієї спільної східнослов’янської спадщини
витікало усвідомлення русофілами „племенного единства всего русского
народа”24 з тисячолітнім культурним простором і надбаннями25, де „малороси”
(українці) або „москалі” (росіяни) були лише складовими частинами, локальними
групами єдиного організму, поєднаного історією і культурою26: „первою задачею
русско-народной партіи – стоять въ защит4 русскаго имени и національнаго
единства вс4хъ русскихъ племенъ (курсив мій. – Р. Л.). Это основа нашего

17 Konstantyn Czechowicz: korespondencja greckokatolickiego biskupa przemyskiego
z lat 1897–1914 / Wyd. A. Krochmal. Przemyśl, 1998.

18 Мончаловскій О. Главныя основы русской народности. Львовъ, 1904; Його ж.
Литературное и политическое украинофильство. Львовъ, 1898; Його ж. Святая Русь.
Львовъ, 1911.

19 Марковъ Д. Письма публициста. Львовъ, 1905; Його ж. Посл4днее слово передъ
австрійскимъ военнымъ судомъ. Львовъ, 1938.

20 Вторый съ4здъ мужей дов4рія Русско-народной партіи во Львов4 2 н. ст. февраля
1903. Львовъ, 1903.

21 Шептицький Андрей. Пастирські послання 1899–1914 рр. Львів, 2007. Т. 1.
22 Мончаловській О. Главныя основы русской народности. С. 9.
23 Докладніше див.: Мончаловскій О. Святая Русь…
24 Вторый съ4здъ мужей дов4рія Русско-народной партіи … С. 14.
25 Мончаловській О. Главныя основы русской народности. С. 9.
26 Наша програма и тактика // Галичанинъ. 1907. Ч. 172. 2 (15) серпня.
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народнаго сущестованія, это в4рн4йшій залогъ нашего національнаго развитія
въ ц4лости и частяхъ”27.

Про неправильність ототожнення уявлення русофілів про історичну
традицію з Росією свідчить розмитість їхніх уявлень про територіальні межі
спільного культурного й національного простору. Осип Мончаловський писав:
„Русская Земля – это т4 географическія условія, въ которыхъ живетъ русскій
человекъ, та географическая обстановка, въ которой прилагается его трудъ…
это русскій народный геній, это духовныя творческія силы русскаго народа…”28.
Цей фраґмент підтверджує не лише відсутність конкретних кордонів, а й загальну
аморфність русофільської ідентичності, її радше духовний, метафізичний
характер. Доброю ілюстрацією прив’язаності русофілів до близьких їм духовних
засад і неприйняття модерного раціонального світу є текст Дмитра Маркова, в
якому він описує Захід як світ матеріалізму, гедонізму і диктату сильного над
слабким, що прикривається гаслами „модерної свободи”. Заходу він протиставляв
„Славянскую Русь”, що зберегла примат духовного над матеріальним, людську
гідність і розуміння ціни духовного життя людини29.

Крім історичної традиції, а також як її складова, другою опорою
русофільської ідентичності був східний християнський обряд і важлива роль
Церкви в житті суспільства. Шанування загальнішої давньої традиції в цьому
випадку поєднувалося з бажанням утримати не такий віддалений досвід ХІХ ст.,
коли духовенство перебувало біля керма національного руху. Русофіли, значна
частка яких була представниками або ж вихідцями з цього соціального стану й
ототожнювала себе з усією українською політикою в Галичині другої половини
ХІХ ст., хоч і визнавали подекуди помилки церковного проводу, вважали, що
роль Церкви в Галичині має бути ключовою: „Особенное значеніе представляетъ
нын4 церковъ для насъ, живущихъ въ Галицкой Руси… Въ борьб4 съ сильными
противностями является опять церковъ самой отличной нашей помощницею.
Подобно какъ путешественникъ, окруженный стаею собакъ, опершись о пень
дерева, размахиваетъ на вс4 стороны палкой, – такъ Галицкая Русь, опершись
сильно о свою церковъ, до сихъ поръ усп4шно отражаетъ всc нападенія. Упадетъ
пень, а собаки непрем4нно погрызутъ путешественника; упадетъ русская
церковъ, а Галицкая Русь покончитъ свое національное существованіе и пойдетъ
въ поминальную книгу в историческіе аннали”30.

Із двох попередніх основ витікала третя – захист етимологічного правопису
і церковнослов’янської мови в літургії. Для русофілів вони були символами
нерозривності культурної „русскої” традиції31. Етимологічний правопис

27 Сущность, задачи и ц4ли русско-народной партіи // Галичанинъ. 1907. Ч. 145.
1 (14) липня.

28 Мончаловскій О. Главныя основы русской народности. С. 15.
29 Марковъ Д. Письма публициста. С. 5–6.
30 Украинскій языкъ въ церкви // Галичанинъ. 1910. Ч. 254. 12 (25) листопада.
31 Там само.
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вшановували як мову високої культури, освіти, а запровадження і поширення
фонетики таврували як шлях до загальної неграмотності32. Про міцність
етимології як історичного і культурного символу свідчить і прихильність до неї
осіб, що були русофілами лише поверхнево33.

Русофіли відкидали модерний український національний рух з його чіткою
самоідентифікацією як неприйнятний і такий, що суперечить фундаментальним
основам ідентичності. Тому вони трактували модерне українство як
„сепаратизм” стосовно „общерусской” культури і відмовляли українству в праві
бути окремою самодостатньою культурою34. Русофіли звинувачували українські
партії в радикалізації суспільства, у підштовхуванні молоді до „пайдократизму”
(радикалізму, бунту проти старшого покоління)35. Наприклад, другий з’їзд мужів
довіри „Русско-народной партіи” засудив українських націонал-демократів за
активність під час селянських страйків влітку 1902 р. Причиною цього було як
неприйняття консерваторами радикального характеру таких шляхів боротьби36,
так і перетворення страйків на маніфестацію українських національних вимог37.

Інституційні й видавничі центри русофільського середовища
зосереджувалися у Львові. Створення у 1900 р. РНП було спробою відповідати
вимогам часу загалом і реакцією на партійну інституалізацію народовців у формі
Української національно-демократичної партії. Втім, це виглядає радше як
намагання видозміни форми при збереженні старого змісту. Попри утворення
партії, провідну роль у поточній діяльності продовжувало відігравати товариство
„Руська / Русская рада”, яке було постійним представництвом РНП38. Найвищим
органом влади у партії були з’їзди так званих мужів довіри. Вони відбувалися
рідко (перші два – у 1900 і 1903 рр.), мали скликатися лише за особливих
обставин39. Про збереження впливу „Руської ради” свідчить і принцип
формування виконавчого органу РНП – „Народного сов4та”. Його автоматично
очолював голова „Руської ради”, а також належали як члени три інших

32 Мончаловскій О. Главныя основы русской народности. С. 11
33 Отець Олекса Пристай у спогадах писав, що „не міг собі ніяк уявити, щоби

можна було викинути з українського письма наші „рідні”, старі та „дуже заслужені”,
„святі” букви: йор, їр, ять, іпсилон, омеґу і т. д. Викинути ці букви з нашого письма
означало, на мою думку, не більше і не менше, тільки знищити за одним махом цілу
Русь” (Пристай О. З Трускавця у світ хмародерів: спомини з минулого й сучасного /
Репринт. вид. Дрогобич, 2010. С. 199).

34 Мончаловскій О. Главныя основы русской народности. С. 8–9.
35 Див., напр.: Николаевичъ. Недостатки педагогіки // Галичанинъ. 1903. Ч. 105.

11 (24) травня; Молчите, безстидники! // Там само. 1907. Ч. 121. 31 травня (13 червня);
Причины и посл4дствія убійства нам4стника // Там само. 1908. Ч. 75. 1 (14) квітня.

36 Вторый съ4здъ мужей дов4рія Русско-народной партіи… С. 8.
37 Там само. С. 11.
38 Вторый съ4здъ мужей дов4рія. С. 15.
39 Там само.
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представники цього товариства, до яких додавали 12 діячів, обраних загальним
з’їздом. Певна організаційна заплутаність РНП, переплетення повноважень і
ролей „Руської ради” і „Народного сов4та” показують неготовність русофілів
до модерних форм політичної діяльності.

До складу „Народного сов4та” входили і два представники редакцій
друкованих органів русофілів. Серед них ключове місце займала щоденна газета
„Галичанинъ”, редакцію якої очолювали Осип Марков (загальне керівництво) й
Іван Пелех (відповідальний редактор), а після смерті Маркова за видання
відповідав „Издательскій Ком4тетъ” зі збереженням Пелеха на попередній
посаді. Історія „Галичанина” добре ілюструє процеси, що їх переживало
русофільське середовище на початку ХХ ст., насамперед падіння рівня
матеріального забезпечення. Часопис „Галичанинъ”, як спадкоємець газет
„Новый Проломъ”, „Червоная Русь” і „Галицкая Русь”, був одним із символів
середовища. Часопис виходив аж до 1913 р., хоча фінансовий стан редакції
протягом кількох попередніх років мав характер повільної агонії. Станом на
5 лютого 1910 р. заборгованість редакції перед друкарнею Ставропігійського
інституту становила 4 052 крон40, а до наступного року зросла ще на 2 400 крон41.
Редакція не приховувала важкої матеріальної ситуації часопису, але щоразу лунали
оптимістичні нотки про майбутнє42.

Матеріальна скрута „Галичанина” була відображенням глибокої кризи
русофільства, насамперед на рівні ідентичності, падіння його впливів і внутрішніх
конфліктів. На шпальтах преси можна зауважити неодноразові, подекуди
розпачливі, заклики до активізації роботи русофільських товариств серед селян,
інтеліґенції, молоді, серед яких зростав вплив УНДП і Радикальної партії. До
радикалів ставлення було однозначно неґативним, зважаючи на соціалістичний
характер їх ідей, порушення консервативних засад соціального спокою, поваги
до авторитету й традиції, антиклерикальність43. Натомість з націонал-
демократами, попри докорінні світоглядні суперечності, у перші роки ХХ ст.
русофіли подекуди намагалися укладати політичні союзи. Відтак суспільна
атмосфера в Галичині, зростання польсько-української конфронтації,
радикалізація гасел і дій призвели до перетворення націонал-демократів з їх
однозначними національними (націоналістичними) гаслами в ключову українську
політичну силу. За таких умов русофіли пішли на контакт із традиційним
супротивником – поляками, що вилилося в домовленості напередодні виборів

40 Центральний державний історичний архів України, м. Львів (далі – ЦДІАУЛ),
ф. 129 (Ставропігійський інститут, м. Львів), оп. 2, спр. 965, арк. 24.

41 Там само. Арк. 25.
42 Див., напр.: Будущее „Галичанина” // Галичанинъ. 1909. Ч. 92. 26 квітня (9 травня);

„Галичанинъ” будетъ издаваться! // Там само. 1910. Ч. 256. 14 (27) листопада.
43 Церковъ и „Сїчи” // Галичанинъ. 1910. Ч. 246. 2 (15) листопада; Борьба духовенства

съ соціализмомъ // Там само. 1903. Ч. 13 і 14: Додаток. 18 (31) січня.
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до Галицького сейму в 1908 р. Переважання страху перед модерним українським
рухом над давнім антагонізмом ілюструє допис у газеті „Русское слово”, де
автор не надто сумує з приводу провалу кандидата від РНП на виборах до
сейму, натомість втішається тим, що зусиллями цього кандидата й русофілів
округу вдалося не допустити перемоги „українофіла”44.

Кость Левицький стверджував, що ідея такого союзу виникла ще за
намісника Леона Пінінського (1898–1903)45. Задовго до виборів 1908 р.
протеґування поляками русофілів фіксували й у християнсько-суспільному
середовищі46, а також митрополит Андрей Шептицький47. Зацікавлення у
підтримці русофілів польськими консервативними колами, перш за все
східногалицькими („подоляки”) і меншою мірою західногалицькими
(„станьчики”), можна пояснити схожими до русофільських мотивами –
настороженістю через зростання сили українського руху, його опозиційність,
радикалізацію гасел і дій. На думку О. Аркуші, підтримка русофілів поляками,
зокрема намісником А. Потоцьким, спрямовувалася не так на протеґування їх
як таких, як на розпалювання ворожнечі всередині українського табору в
політичних цілях польських еліт48. Мотиви польських середовищ ілюструє лист
пов’язаного зі „станьчиками” Мєчислава Рея до одного з лідерів краківських
консерваторів Міхала Бобжинського, в якому Рей закликав останнього до
підтримки союзу, бо русофіли „залишаються… єдиним поважним сторонництвом
на руській землі”49 .

Хоча русофіли публічно заперечували угоду з польськими колами з огляду
на потенційні іміджеві втрати50, аналіз періодики дає змогу виявити сигнали, що
свідчили про домовленості. Передвиборча відозва „Руської ради” демонструвала

44 Дописи. Изъ львовского пов4та // Русское слово. 1908. Ч. 8. 22 лютого (6 березня).
45 Левицький К. Історія політичної думки галицьких українців 1848–1914: На підставі

споминів. Львів, 1926. С. 367.
46 Священик із Бродівщини М. Герасимович ще в 1901 р. фіксував підтримку в

повіті русофілів поляками: Львівська національна наукова бібліотека України
ім. В. Стефаника НАН України (далі – ЛННБУ ім. В. Стефаника), відділ рукописів, ф. 11
(Барвінські), спр. 886 / п. 70, арк. 35 (Лист М. Герасимовича до О. Барвінського, 7 вересня
1901 р.).

47 Там само. Спр. 2201 / п. 135, арк. 51–51 зв. (Лист Т. Реваковича до О. Барвінського,
24 листопада 1905 р.).

48 Аркуша О. Анджей Потоцький: біографія політика на тлі українсько-польських
відносин. Частина друга: галицький намісник // Вісник Львівського університету. Серія
історична. 2010. Вип. 45. С. 244.

49 Аркуша О. Краківський консерватизм та проблема українсько-польських взаємин
у Галичині на початку ХХ століття // Записки Наукового товариства імені Шевченка.
Львів, 2008. Т. CCLVI: Праці Історично-філософської секції. С. 300.

50 Иванъ Политика. Безпотребно безпокоятся // Русское слово. 1908. Ч. 3.
18 (31) березня; Якъ випадутъ виборы? // Там само. Ч. 5. 1 (14) лютого; Кто держалъ при
виборахъ съ поляками? // Там само. Ч. 8. 22 лютого (6 березня).
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непритаманне для русофілів запрошення поляків до співпраці, водночас
утверджуючи безкомпромісність боротьби з „українофілами”: „близкій уже часъ,
коли братъ Ляхъ переконаеся, що не в борьб4 съ Руссомъ будущность Польщи,
а въ т4сномъ съ нимъ единенію, въ спольной съ нимъ любви до Славянства…
Но безпощадно зм4рится русскій народъ съ домашнимъ своимъ ворогомъ, съ
народнымъ сепаратизмомъ, съ своими народными здрадниками. Съ ними,
котрыи погубляютъ народъ, скривляють его погляды на св4тъ, отнимаютъ у
него народное его имя, затроюють его народную душу, – може быти лишь борьба
на житье и смерть”51. Іншими ознаками досягнутих домовленостей була
позитивна оцінка русофільською пресою постаті намісника А. Потоцького52 і
відносно велика кількість отриманих мандатів, яка перевершила навіть
очікування самих русофілів53.

Союз при сеймових виборах 1908 р. хоча й приніс русофілам результат,
що значно перевищував їхні можливості без польської підтримки, утім спричинив
подальше падіння впливу цього середовища. Наслідком цього став офіційний
розкол русофілів на „новокурсників” і „старокурсників”, що оформився протягом
1909 р. На з’їзді „мужів довіри” РНП відбувся конфлікт між, з одного боку,
Володимиром Дудикевичем, Дмитром Марковим і прихильниками, а з іншого –
більшістю русофільських сеймових і парламентських послів – Михайлом
Королем, Василем Давидяком, Миколою Глібовицьким та ін. Завдяки присутності
незапрошених учасників, насамперед селян із Бродівщини, В. Дудикевич зумів
встановити контроль над „Народним сов4том” і „Руською радою”54. На знак
протесту означена група депутатів вдалася до сецесії і згодом створила політичне
товариство „Галицко-русская рада”55. „Старокурсникам” вдалося зберегти
часопис „Галичанинъ”, натомість виразником позиції „новокурсників” стала
спочатку газета „Русь”, а з кінця 1909 р. – „Прикарпатская Русь” і „Голосъ
народа”.

51 До Русского народа Галицкой земли // Русское слово. 1908. Ч. 4: Додаток. 25 січня
(7 лютого).

52 Обманщики народа // Русское слово. 1908. Ч. 14. 4 (17) квітня. Позитивна оцінка
А. Потоцького контрастувала зі ставленням „Русского слова” і „Галичанина” до його
наступника М. Бобжинського (Новинки // Там само; Протестъ // Галичанинъ. 1911. Ч. 128.
10 (23) червня).

53 Перед виборами „Русское слово” писало, що їх результат передбачуваний і
русофіли отримають вісім мандатів: Якъ випадутъ виборы? // Русское слово. 1908. Ч. 5.
1 (15) лютого. Натомість, уже інформуючи про результати виборів, часопис писав, що
депутатами обрано 21 „руського” кандидата, з них 11 „українофілів” і 10 представників
„Руської ради”: Якая для насъ наука изъ теперышнихъ выборовъ? // Там само. Ч. 7.
15 (28) лютого.

54 Съ4здъ мужей дов4рія // Галичанинъ. 1909. Ч. 17. 22 січня (4 лютого); Заявленіе
на „заявленіе” // Там само. Ч. 18. 23 січня (5 лютого).

55 „Галицко-Русская Рада” до галицко-русскаго народа // Галичанинъ. 1911. Ч. 49.
2 (15) березня; Общее собраніе „Галицко-Русской Рады” // Там само. Ч. 60. 15 (28) березня.
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Головною причиною розколу став пошук молодшим поколінням русофілів
на чолі з Д. Марковим і В. Дудикевичем виходу з ідейної кризи, в яку все глибше
поринало русофільство через домодерність власного світогляду. Новітня доба
диктувала необхідність чіткої національної самоідентифікації, а покликання на
аморфний „всеруський простір” не могли відповідати цим вимогам. З огляду на
абсолютну ворожість до українського „сепаратизму”, єдиним можливим
варіантом ставало чітке (у межах, які визначали австрійське законодавство і
складні австро-російські відносини) ідентифікування себе з модерною російською
нацією, її культурою і мовою. Рупором „новокурсників” у перші місяці їх існування
як окремої групи стала газета „Русь”. Вона піддала гострій критиці промову
Михайла Короля у Галицькому сеймі, який сказав, що визнає лише культурну
спільність Русі, натомість справу національної самоідентифікації слід покласти
на „суд історії”56. Головні закиди були в так званій „рутенщині”. Цим терміном
„новокурсники” маркували ті явища русофільського руху, які, на їх думку,
призвели до кризи і розколу. Михайла Короля звинуватили в зраді „русскої”
програми, підігруванні „українофілам” і полякам57.

Суть конфлікту полягала не тільки у відмінності поглядів на національне
питання („Галичанинъ” усіляко намагався довести, що ідейних протиріч між
двома групами немає, що всі вони стоять на засаді „всеруської” національної і
культурної єдності58). В основі протиріч між складеними переважно з молоді
„новокурсниками” та представленими старшими й досвідченими діячами
„старокурсниками” лежав конфлікт поколінь. Симптоми цього протистояння були
помітні ще в 1907 р., коли серед молодших із захватом було зустрінуто
російськомовний виступ Д. Маркова у Державній раді, натомість депутати-
русофіли М. Король, В. Давидяк і В. Курилович, які входили до спільного
Руського клубу, прохолодно оцінили цю подію. Це викликало шквал критики на
їхню адресу. Внаслідок рішення з’їзду „мужів довіри” РНП вони були змушені
вийти зі спільного з українськими депутатами клубу. З’їзд 1907 року вирізнявся
присутністю великої кількості незапрошених осіб, переважно молоді59.

Часопис „Русь” стверджував, що діяльність старшого покоління призвела
до занепаду народної організації, падіння активності політичних, культурних і
економічних товариств60. Адресовані М. Королю закиди, вочевидь, стосувалися
всього старшого покоління: „Люди, котри занимаются публичною
д4ятельностью, котори любятъ свой народъ и дорожатъ своимъ личнимъ
достоинствомъ, если увидятъ, що не могутъ идти на встр4чу новому теченію

56 Бес4ды русскихъ пословъ при соймовой бюджетной дебат4 // Русское слово.
1908. Ч. 43. 24 жовтня (6 листопада).

57 Правда въ очи // Русь. 1909. Ч. 1. 1 (14) січня.
58 Див., напр.: Борьба съ в4тряками // Галичанинъ. 1909. Ч. 40. 20 лютого (5 березня).
59 Съ4здъ мужей дов4рія русско-народной партіи // Галичанинъ. 1907. Ч. 147.

4 (17) липня; Съ4здъ мужей дов4рія и русскіи послы // Там само. Ч. 152. 10 (23) липня.
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народной жизни, не могутъ держати кроку до ц4ли, котру соб4 народъ нам4тивъ
и до неи стремится, – такіи люди уступаютъ м4стце другимъ, прогресивнимъ
людямъ, стоячимъ въ т4сной связи съ народомъ и его душевными чаяніями и
желаньями”61. Ще одним докором було іґнорування „народу”. Характерним у
цьому плані став вислів депутата В. Давидяка на з’їзді на початку 1909 р. про
те, що він не буде звітувати перед невідомими людьми, складеними з „хапугъ и
распутій”62 (йшлося про осіб без запрошення).

Хоча опоненти надмірно акцентували на цих словах В. Давидяка, у них
була закладена одна з неґативних рис русофільського консерватизму –
менторські нотки, які були характерними для русофільських текстів на будь-
яку тему. Розуміння русофілами потреби „органічної праці” й активної роботи
серед населення поєднувалося зі зверхнім ставленням до селян, що видно як у
накиданні „русской” ідентичності63, так і формуванні заголовків газетних дописів,
як-от „Честолюбіе нашого крестьянства”64 чи із зазначенням мети: „научити
нашого простолюдина опрятности”65. Траплялося подекуди зверхнє ставлення
духовенства або ж вихідців з-поміж нього до представників селянської верстви66.
Русофіли окреслювали свій аристократизм як „ідейний”, ґрунтований на
моральних ідеалах67. За умов переходу до масової політики вони скептично
оцінювали ефективність таких політичних інструментів, як віча, зберігаючи
погляд на політику як „справу еліт”68. Цієї ситуації не змінив і розкол
русофільського табору69.

60 Съ4здъ мужей дов4рія русско-народной партіи // Русь. 1909. Ч. 3. 16 (29) січня.
61 Политичный „гоноръ” д-ра Короля передъ судомъ // Русь. 1909. Ч. 23.

6 (19) червня.
62 Заявленіе на „заявленіе” // Галичанинъ. 1909. Ч. 18. 23 січня (5 лютого).
63 Див., напр.: Простыя пожеланія съ Новым годомъ // Галичанинъ. 1906 (1907).

Ч. 284. 31 грудня (13 січня); Пора организовать // Там само. 1908. Ч. 72. 28 березня
(10 лютого); Работа среди народа // Там само. 1910. Ч. 15. 20 січня (2 лютого);
Наблюдатель изъ-надъ Буга. Дописи. Отъ Сокаля // Там само. 1903. Ч. 35. 13 (26) лютого.

64 Николаевичъ. Честолюбіе нашего крестьянства // Галичанинъ. 1903. Ч. 89.
23 квітня (6 травня).

65 Там само.
66 Николаевичъ. Въ д4л4 школьной молодежи // Галичанинъ. 1903. Ч. 151.

8 (21) липня.
67 Украинскіе голосы о русскомъ манифест4 // Галичанинъ. 1908. Ч. 15. 18 (31) січня.
68 Новый „подвигъ” пайдократовъ // Галичанинъ. 1904. Ч. 180. 12 (25) серпня.
69 „Старокурсники”, реаґуючи на закиди „молодших” щодо зверхнього ставлення

до широких мас населення, стверджували, що одна справа – активна участь народу в
національній роботі, а зовсім інша – радикальне „хлопоманство”, позбавлене виваженості
й поваги до авторитетів [Демократизмъ а хлопоманство // Галичанинъ. 1909. Ч. 260.
19 листопада (2 грудня)].
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Розвиток подій після розколу русофільства показав неспроможність
„старокурсників” змінюватися відповідно до потреб часу. Їм не вдалося
запропонувати нових ідей, натомість вони лише оборонялися в дискусіях. Навіть
у суперечках з „новокурсниками” старше покоління русофілів не мало арґументів,
окрім старих консервативних гасел, і вдавалося до персональних нападів (що
не виключає їх достовірності) на В. Дудикевича70 і Д. Маркова71. Логічним
наслідком став повний провал політичного товариства „Галицко-русская рада”
на виборах до Державної ради 1911 року.

Не мали успіху й „новокурсники”, попри всі намагання пристосуватися до
модерної доби. Хоча ця група стояла на супротивних консерватизму позиціях, її
вивчення є важливим для студій з історії українського консерватизму в Галичині
задля розуміння й ілюстрації того, яким чином багатолітня консервативна
традиція у кризовий момент може еволюціонувати до радикальності. Спроба
прийняти чітку національну самоідентифікацію неминуче вела до прийняття
поширених зразків. Злиття з течією часу в цьому випадку потребувало розриву
з традиціоналізмом, особливо ґрунтованим на домодерних засадах, усталеними
авторитетами. За цих умов різка радикалізація ідей і методів була найпростішим
кроком. Прапор радикалізму „новокурсники” вивісили із самого початку72, ним
же огорнувся й один з лідерів групи Д. Марков, якого „Русь” величала
„національним радикалом”73. Про запозичення зовнішніх радикальних зразків
свідчить використання Д. Марковим на судовому процесі проти себе як
позитивного прикладу діяльності „паннімецької” партії Ґеорґа фон Шенерера,
відомої крайнім націоналізмом, антисемітизмом і антикатолицизмом74.
Радикалізм русофілів-„новокурсників” можна порівняти з еволюцією іншої
домодерної консервативної ідентичності – малоросійства, частина носіїв якої,
опинившись перед тими ж викликами, що й галицькі русофіли, знайшла вихід у
власному перетворенні на радикальних російських націоналістів.

70 Новокурсный первомученикъ // Галичанинъ. 1910. Ч. 84. 14 (27) квітня; Куда
д4вались пожертвованія на бурси? // Там само. Ч. 266. 26 листопада (11 грудня).

71 Грязная сд4лка деп. Д. А. Маркова // Галичанинъ. 1910. Ч. 275. 8 (21) грудня.
72 Отъ редакціи // Русь. 1909. Ч. 1. 1 (14) січня.
73 Дума державная // Русь. 1909. Ч. 8. 20 лютого (5 березня).
74 Марковъ Д. Посл4днее слово передъ австрійскимъ военнымъ судомъ / Изданіе

газеты „Русскій голосъ”. Львовъ, 1938. С. 11–12. Якщо порівнювати діяльність партії
Шенерера з поглядами Д. Маркова і „новокурсників”, то спільними були радикальні методи
й антикатолицизм. Найповніше погляди радикальних русофілів на західний і східний
обряди, питання унії відображенно у статтях Семена Бендасюка „Западно-римская
чужина” і „Подальше від Рима”. Див.: ЦДІАУЛ, ф. 129, оп. 3, спр. 259, арк. 1–13.
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Християнсько-суспільний рух

В українському політичному спектрі Галичини початку ХХ ст. християнські
суспільники були консервативною силою, яка намагалася пристосувати традиційні
цінності – клерикалізм, соціальну структуризацію суспільства, досягнення змін
шляхом неквапливих рішень і компромісів, відкидання конфронтації як методу й
самоцілі – до умов і викликів часу. Це середовище намагалося підхопити
загальноєвропейську хвилю, розпочату енциклікою папи Лева ХІІІ „Rerum
Novarum”, що започаткувала створення партій християнсько-суспільного
(християнсько-соціального) спрямування у багатьох європейських країнах.
Однією з найуспішніших була австрійська християнсько-соціальна партія на чолі
з Карлом Люеґером. Водночас, ця партія була головним зразком для наслідування
групою О. Барвінського75. Загалом, концепції християнських суспільників, попри
загальну спільність консервативних засад, ґрунтувалися на інших основах, ніж
русофільські, що пов’язувалося з опорою прихильників О. Барвінського на західну
культурну традицію, у тому числі церковну76. З огляду на такий вектор, звичним
для редакції „Руслана” було відстежувати процеси в європейських країнах,
зокрема гостро критикувати заходи європейських урядів, спрямовані на
обмеження впливу Церкви77.

На відміну від русофілів, які обстоюючи важливу роль Церкви уникали
терміну „клерикалізм”, християнські суспільники активно використовували це
поняття в публікаціях, утверджуючи його позитивний зміст: „«Клєрикалом»
пятнують отже кождого, що вірить у вічність, в Бога. Клєрикалом є всякий, що
бажає держати ся релїґії, що не хоче стерпіти нїякого нарушення релїґії, ніякого

75 Ще одна замітка про „Християньско-суспільний Союз” // Руслан. 1911. Ч. 162.
25 (12) липня.

76 Культурна боротьба на европейскім Заході // Руслан. 1906. Ч. 188. 27 серпня
(9 вересня). Обґрунтовуючи належність українства до західної культури, християнсько-
суспільний часопис „Руслан” доводив західну природу греко-католицького обряду:
„Галицкий обряд Русинів може назвати ся вповні католицким, бо в своїх церемоніях
виражає віру католицку в особенний спосіб, однак грецким не є, лиш до грецкого
подібний, а в многім сходить ся з ним. Проте чисто грецким не є, але греко-руским і
католицким… Щодо віросповідання Русини галицкі є такого самого, як і християни
латинського обряду. Русини галицкі є такими самими католиками, як і всі инші католики
на цілій кулї земній. Ріжниці в догматах між віросповіданєм католиків Русинів галицких і
яких будь правдивих католиків найменшої нема” (Блуд карає блудячих // Руслан. 1903.
Ч. 58. 12 (25) березня).

77 Найчастіше у фокусі опинялася Франція, де на початку ХХ ст. було прийнято
одразу декілька законодавчих актів, які обмежували роль кліру: Війна Франциї з
Католицкою Церквою // Руслан. 1906. Ч. 268. 5 (18) грудня); Внутрішня сила француских
католиків // Там само. 1907. Ч. 188. 22 серпня (4 вересня). Див. також: Бельґійскі католики
і нові вибори // Там само. 1912. Ч. 109. 16 (3) травня.
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глузованя з віри, нїякого богохульства. Отже, всяке християньске переконанє,
всякий християньский звичай є «клєрикальний». Хто боронить сьвятости
подружа, християньскої школи, християньских звичаїв, сего пятнують…
«клєрикалом»”78. Важливість клерикалізму, що був засадничим принципом
християнсько-суспільного руху, неодноразово відстоювали в дискусіях з іншими,
зосередженими насамперед у Львові, ідейними середовищами та їхніми
часописами79.

Процитований фраґмент містить перелік важливих для світогляду
християнських суспільників постулатів. У прем’єрному числі „Руслана” видавці
проголошували опору на християнську традицію в „народній праці”80. Надалі
вони заперечували трактування релігії як приватної справи кожної людини81.
Поширення цієї ідеї приписували намірам „соціалістичного інтернаціоналу”
відірвати народ від Церкви задля його використання в побудові утопічних
соціалістичних конструкцій82, а також ліберальній ідеології з її гаслом тотальної
свободи і „грубим матеріалізмом”83. Прихильники О. Барвінського бачили
модерні ідеології загрозою для християнського світогляду84. Крім соціалізму й
лібералізму, критиці піддано націоналізм, який радикалізував суспільство (як
українське, так і польське) і породжував „вузькоглядний шовінізм”85.

Цікавою сторінкою історії християнсько-суспільного руху щодо аналізу
світогляду його представників є дискусія, що розгорнулася в 1911 р. між лідером
цього середовища О. Барвінським і одним з провідних діячів УНДП Юліаном
Романчуком. Ключовим питанням було: що є важливішим – церковний обряд
чи народність? Барвінський заперечував Романчукові, який вважав, що вірність
релігії понад вірність народу може довести до фанатизму і піти всупереч
інтересам народної справи. Як приклад він вказував на соціал-демократів, які,
засліплені класовою ідеєю, іґнорували національне86. Своєю чергою, лідер
християнських суспільників стверджував, що людина вже при хрещенні стає
членом церковної громади, а її національна свідомість формується протягом

78 „Клєрикал – клєрикалізм” // Руслан. 1909. Ч. 221. 3 (16) жовтня.
79 Див., напр.: Барвінський О. Страх перед „клєрикальною” партиєю // Руслан. 1911.

Ч. 106. 16 (3) травня; Звідки взяв ся і що означає „клєрикалізм”? // Там само. Ч. 18.
26 (13) січня.

80 З Різдвом Христовим! // Руслан. 1897. Число на показ.
81 Релїґія не є річию приватною // Руслан. 1897. Ч. 61. 15 (27) березня.
82 Задачі рускої інтелїґенциї а передовсім духовенства // Руслан. 1907. Ч. 183.

15 (28) серпня.
83 Наші наміри // Руслан. 1897. Ч. 6. 9 (21) січня; Ч. 16. 21 січня (2 лютого); Борба о

християнський світогляд // Там само. 1912. Ч. 42. 24 (11) лютого.
84 Борба о християнський світогляд // Руслан. 1912. Ч. 42. 24 (11) лютого.
85 Переписка учеників // Руслан. 1903. Ч. 20. 25 січня (7 лютого).
86 Барвінський О. Страх перед „клєрикальною” партиєю // Руслан. 1911. Ч. 106.

16 (3) травня.
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життя87. Як доказ переваги церковного обряду для національної ідентичності
Барвінський писав, що „численні відступники від руско-катол[ицького] обряду в
низших верствах на наших очах, а відтак і социялїсти, вичеркнувши віру із своєї
проґрами, пропадають для рускої народної справи і ідеї, покинувши підвалини
рускої Церкви. Не заперечиш і сему, що де вже погасла була зовсїм национальна
сьвідомість, там руско-кат[олицька] Церква наново розбудила сю сьвідомість.
Отже на мій погляд признанє первеньства вірі не тілько не може довести до
понехтуваня народної справи а навпаки причиняє ся до єї скріпленя і не може
бути в тім нїякої суперечности”88.

Християнські суспільники вказували на потребу „християнізації” системи
освіти, насамперед шкільної. Передбачали закріпити за Церквою викладання
не лише науки релігії, а й ряду світських предметів89. Право Церкви на таку
роль в освіті обґрунтовували історичною традицією: „Церква виступає з правом
до школи, покликуючи ся на переказане їй Ісусом Христом покликанє
учительське. Церква може також зовсім справедливо навести своє право, що
она є властиво цивілїзуючою силою; церква розбудила гадку засновуваня шкіл,
она є матерю школи, основателькою многих шкіл, она збирала дітий і висилала
учителів. Доперва коли показало ся, як важною річчю є не тілько відомости
подавані в школї, але й вплив на доростаючи поколїнє, почала й держава дбати
про школи і взяла їх в свої руки”90. Визначальну роль у питаннях виховання
молоді християнські суспільники відводили вчителеві. Образ „досконалого”
вчителя мав включати релігійність і дотримання церковних обрядів, співпрацю
в освітніх справах з духовенством, повагу до авторитету дідичів, Крайової
шкільної ради. Результатом діяльності такого вчителя мало стати покоління
моральних християн, що поважають суспільні устої91.

Повага до авторитетів, що була головною складовою ставлення
християнських суспільників до питання виховання і ролі молоді, зумовлювала їх
критичну позицію щодо політичної активності молодих людей. Студентську
сецесію 1901 року, спричинену неприхильним ставленням університетської
адміністрації до мовних домагань українців, „Руслан” потрактував як
необдуманий, але вимушений крок92. Барвінський, який сам неґативно поставився
до вчинку студентів93, закликав використати ситуацію для реалізації права

87 Там само.
88 Барвінський О. Чи християньска основа може довести до понехування народної

справи? // Руслан. 1911. Ч. 111. 21 (8) травня.
89 Школа, церква і держава // Руслан. 1897. Ч. 92. 25 квітня (7 травня).
90 Там само.
91 „Учитель”. Школа а церков // Руслан. 1905. Ч. 70. 26 березня (8 квітня); Ч. 71.

29 березня (11 квітня).
92 Народна жалоба // Руслан. 1901. Ч. 263. 21 листопада (4 грудня); Барвінський О.

Доси були слова – тепер потреба дїл // Там само. Ч. 275. 6 (19) грудня.
93 Аркуша О. Український християнсько-суспільний рух у Галичині… С. 82.
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українців на національний університет94. Неефективною вважав студентську
сецесію й інший лідер руху, професор університету Кирило Студинський95.

Християнські суспільники вважали за неможливе досягнути позитивних
цілей радикальними методами. Хоча вони й не виступали проти масових віч,
проте закликали перетворити їх з трибуни для порожніх гасел на політичну й
культурну школу96. Поміркованість і обережність групи О. Барвінського добре
ілюструє її позицію під час загострення українсько-польських відносин у Галичині
за намісника Л. Пінінського. Хоча це був час, коли християнсько-суспільний рух
шукав порозуміння з українськими націонал-демократами, а отже активізував,
порівняно з попередніми роками, критику польських акцій, його позиція не лише
у справі студентської сецесії, а й сільськогосподарських страйків 1902 року була
поміркованішою, ніж УНДП. Видавці „Руслана” наголошували на соціально-
економічних причинах заворушень97, натомість про національне підґрунтя писали
мимоволі й ситуативно98. Видавці ж „Діла” майже одразу акцентували на
національному аспекті страйкового руху99. Обидва часописи засудили позицію
„Галичанина”, який стримано й подекуди критично писав про страйковий рух100,
хоча засудження русофілами факту перетворення страйків на національну
маніфестацію має спільні риси з акцентом „Руслана” на їх соціальних, а не
національних причинах.

Ще одним проявом загострення міжнаціональної напруги в Галичині, а
також прямим наслідком страйків, стала так звана акція Влодзімєжа
Козловського – аґітаційна поїздка заступника голови польського Центрального
виборчого комітету, метою якої було зміцнити „польськість” у Східній Галичині,
створити масив місцевих осередків і протидіяти зростанню українського руху.
Християнські суспільники засудили цю акцію101. Найбільшу увагу редакції
„Руслана” привернула активна участь в акції Козловського латинського
духовенства. Римо-католицькі священики були учасниками заходів польського
Центрального виборчого комітету, підтримували дії польських політиків щодо
спорудження у Східній Галичині нових костелів і каплиць. Це зумовило в

94 Барвінський О. Доси були слова – тепер потреба дїл // Руслан. 1901. Ч. 275.
6 (19) грудня.

95 ЛННБУ ім. В. Стефаника, відділ рукописів, ф. 11 (Барвінські), спр. 2483 / п. 149,
арк. 54 зв. (Лист К. Студинського до О. Барвінського, 5 грудня 1901 р.), 56 (Лист
К. Студинського до О. Барвінського, 15 лютого 1902 р.).

96 По вічу // Руслан. 1897. Ч. 243. 25 жовтня (6 листопада).
97 Рільні страйки в Галичинї // Руслан. 1902. Ч. 157. 16 (29) липня.
98 Рільничі страйки // Руслан. 1902. Ч. 155. 13 (26) липня.
99 Хлопскі страйки // Діло. 1902. Ч. 158. 17 (30) липня.
100 Спасаймо селянъ-хл4боробовъ // Галичанинъ. 1902. Ч. 153. 17 (30) липня; Кацапи

про страйки // Руслан. 1902. Ч. 159. 18 (31) серпня.
101 Аґітатор др. В. Козловский // Руслан. 1903. Ч. 3. 4 (17) січня; Аґітацийна поїздка

д-ра Козловского // Там само. Ч. 48. 28 лютого (13 березня).
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українській пресі хвилю протестів і невдоволення. Але й тут „Руслан” виступав
з поміркованих позицій. Засуджуючи польські наміри, християнські суспільники
на шпальтах „Руслана” атакували радше польські часописи, ніж Церкву102.
Українські ж націонал-демократи разом з русофілами відверто оскаржували в
шовіністичних намірах римо-католицьке духовенство, зокрема львівського
архієпископа Юзефа Більчевського103.

Поміркованість, порівняно з іншими українськими середовищами, підходу
християнських суспільників до польсько-українського конфлікту можна пояснити
тим, що ідеалом цієї групи було міжнаціональне порозуміння за зразком „нової
ери” 1890–1894 років. Цю подію часто наводили як зразок для наслідування,
так само як її трактування і результати зазвичай ставали на перешкоді
порозумінню християнських суспільників і націонал-демократів. З позиції
християнських суспільників, польсько-українська угода – вигідна для обох
сторін104. Головною умовою порозуміння дописувачі „Руслана” називали
розширення мережі українських освітніх закладів. У цьому контексті
нетрадиційною для українських політичних сил була позиція „Руслана”,
супротивна ідеї поділу Галичини. Зазначалося, що поділ – не більше ніж
романтична ідея, яка відвертає увагу суспільства від „позитивної роботи”105.
Важливість останньої обґрунтовував Осип Маковей у статті „Поляки а ми”, яку
„Руслан” передрукував за чернівецькою „Буковиною”106. Прагнення до
компромісів було не самоціллю, а оптимальним, на думку групи О. Барвінського,
способом покращити становище українців Галичини. У відповідь християнські
суспільники зазнавали критики з боку народовської та русофільської преси,
мовляв, за „угодовство”, прислужництво владі, безпринципність107.

На зламі ХІХ–ХХ ст. християнсько-суспільним середовищем було
здійснено три спроби інституалізації руху. Усі створювані О. Барвінським і його
однодумцями організації обирали за центр діяльності й осідок Львів. Першою
пробою сил стало заснування 14 жовтня 1896 р. Католицького русько-народного
союзу (КРНС). Причину створення товариства його засновники вбачали у
відсутності організації, яка стояла би на народній основі та спиралася на

102 Лицеміри // Руслан. 1902. Ч. 63. 17 (30) березня; Польска дяка // Там само. Ч. 105.
11 (24) квітня.

103 Кс. арцибіскуп гакатистом // Діло. 1903. Ч. 20. 25 січня (7 лютого); Латинство
идетъ // Галичанинъ. 1903. Ч. 15. 19 січня (1 лютого).

104 Поляк о Русинах // Руслан. 1898. Ч. 169. 30 липня (11 серпня).
105 Подїл Галичини // Руслан. 1897. Ч. 116. 24 травня (5 червня).
106 Поляки а ми // Руслан. 1897. Ч. 193. 27 серпня (8 вересня).
107 Див., напр.: Мамелюки против п. Окуневского // Діло. 1898. Ч. 82. 18 (30) березня;

Нещирий // Там само. 1897. Ч. 219. 27 вересня (9 жовтня); На село дурити… // Там само.
1898. Ч. 124. 6 (18) червня; Хто пускає тумана? // Там само. 1899. Ч. 69. 27 березня (8 квітня);
Отъ напасти не пропасти! // Галичанинъ. 1900. Ч. 45. 25 лютого (9 березня); См4хотворцы //
Там само. Ч. 136. 17 (30) червня.
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„новоерівську” декларацію 1890 року. Ці функції мала виконувати „Народна
рада”, однак, на думку творців КРНС, вона відійшла від „Народної програми”,
останнім доказом чого стала спілка з русофілами напередодні парламентських
виборів 1897 року108. Першим головою КРНС обрано о. Івана Чапельського,
очільника Руського педагогічного товариства (у 1887–1891 і 1902–1910 рр.),
каноніка собору Св. Юра. Статутною метою товариства було „дбати про
релїґійно-моральні, народні, полїтичні і економічні справи руского народу в
Галичині іменно же про справи руских селян і міщан на основах католицких”109.
Досягти цього планували „органічною працею”: піднесенням освітнього рівня
суспільства, його правової свідомості, проведенням віч і зборів щодо поточних
політичних і економічних питань. КРНС не став впливовою інституцією,
насамперед через організаційну слабкість. Фактично, ця організація активно
діяла тільки в перші місяці свого існування – до парламентських виборів
1897 року. Частково завинило в цьому керівництво, зокрема І. Чапельський, який
у 1901 р. визнав, що не був здатним у складній політичній ситуації керувати
товариством110. Тривожні думки про брак активності в КРНС висловлював
В. Тисовський111. На недієздатність організації вказували й опоненти зі
середовищ „Діла” й „Галичанина”112.

Окремим параграфом у статуті КРНС йшлося про створення і поширення
часопису113. Так було засновано газету „Руслан”, перше число якої з’явилося
друком 1 січня 1897 р. і яка стала найтривкішою інституцією християнсько-
суспільного середовища. За зразок було обрано віденську „Neue Freie Presse”114.
Постійною проблемою редакції були фінанси. Нестача коштів зумовила

108 Нове руске товариство політичне у Львові // Правда. 1896. Ч. 41. 11 (23) жовтня.
Схильність народовців до союзів з русофілами була однією з головних причин
непорозумінь між ними і християнськими суспільниками. Для середовища
О. Барвінського русофіли були національними зрадниками і „ренеґатами”. Див.:
Москвофільске credo // Руслан. 1899. Ч. 45. 26 лютого (10 березня); Національні нїгілїсти //
Там само. 1898. Ч. 292. 31 грудня (12 січня); Час отверезити ся! // Там само. Ч. 197.
3 (15) вересня.

109 Статут політичного товариства під назвою „Католицкий руско-народний Союз” //
Правда. 1896. Ч. 41. 11 (23) жовтня.

110 ЛННБУ ім. В. Стефаника, відділ рукописів, ф. 11, спр. 2720 / п. 163, арк. 30 (Лист
І. Чапельського до О. Барвінського, 27 січня 1901 р.).

111 Там само. Спр. 5337 / п. 330, арк. 18–18 зв. (Лист В. Тисовського до
О. Барвінського, 19 листопада 1897 р.)

112 Въ страс4 и трепет4 // Галичанинъ. 1899. Ч. 78. 7 (19) квітня; Мудрагел4 зъ
офіцины // Діло. 1899. Ч. 167. 28 липня (9 серпня).

113 Статут політичного товариства під назвою „Католицкий руско-народний Союз” //
Правда. 1896. Ч. 41. 11 (23) жовтня.

114 ЛННБУ ім. В. Стефаника, відділ рукописів, ф. 11, спр. 5218 / п. 326, арк. 1 (Лист
Давида Дродзікевича до редакції „Руслана”, 28 листопада 1896 р.).
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відтермінування видання до початку 1897 р.115, а згодом призводила до хронічних
заборгованостей перед друкарнею Владислава Шийковського. У більшості
листів В. Тисовського і К. Студинського до О. Барвінського йдеться про борги
перед друкарнею та потребу виправити матеріальне становище редакції116.
Імовірно, з непевною фінансовою ситуацією були пов’язані часті переїзди редакції
(протягом 1896–1901 рр. змінилося три адреси) і невисокий наклад часопису
(500 примірників)117. Скрутне матеріальне становище провокувало фінансові
махінації118. Згодом ситуація поправилася, що відзначав К. Студинський119, який
після 1898 р. значною мірою визначав редакційну політику.

Якщо витрати на видання „Руслана” джерела дають змогу з’ясувати120,
то складніше встановити джерела надходжень до бюджету часопису. На початку
марно планували, що більшість видатків будуть покривати кошти від передплати

115 Там само. Спр. 5337 / п. 330, арк. 5 (Лист В. Тисовського до О. Барвінського,
2 грудня 1896 р.).

116 Там само. Спр. 5331 / п. 330, арк. 13 (Лист К. Студинського до О. Барвінського,
6 липня 1900 р.); арк. 17–18 (Лист К. Студинського до О. Барвінського, б/д); арк. 26–27
(Лист К. Студинського до О. Барвінського, 20 серпня 1900 р.); спр. 5337 / п. 330, арк. 9 (Лист
В. Тисовського до О. Барвінського, 6 травня 1897 р.), 17 (Лист В. Тисовського до
О. Барвінського, 19 листопада 1897 р.).

117 Там само. Спр. 5337 / п. 330, арк. 7 зв. (Лист В. Тисовського до О. Барвінського,
29 березня 1897 р.).

118 Фінансові зловживання визнав один з головних співробітників газети
В. Тисовський: „Я бідний, незасібний чоловік, обмежений хиба на учительску пенсию і
на те, що лекциями можна було здобути – так і ратував ся, удержуючи четверо дїтий у
школах, а ще до того тяжкі домашні відносини в часї недуги жінки приводили мене просто
до розпуки. Серед таких обставин не порадно менї було тисячами орудувати, і станути в
котрій хвилї готовим до обрахунку… а при оборотї в двох лїтах около 20 000 зр. виходить
недоїмків на 400 зр. … і чим скорше постараю ся покрити все як слїд, ще в тім році”
[ЛННБУ ім. В. Стефаника, відділ рукописів, ф. 11, спр. 5337 / п. 330, арк. 25 зв.–26 (Лист
В. Тисовського до О. Барвінського, 20 квітня 1900 р.)]. За підрахунками К. Студинського,
збитки від діяльності В. Тисовського становили тисячі золотих ринських [Там само.
Спр. 5331 / п. 330, арк. 7 (Лист К. Студинського до О. Барвінського, 18 листопада 1899 р.)].

119 Там само. Спр. 5331 / п. 330, арк. 80 (Лист К. Студинського до О. Барвінського,
7 грудня 1913 р.).

120 За перші п’ять місяців 1897 р. вони становили 3 829 золотих ринських (гульденів)
40 крейцерів, тоді як доходи – 3 883 зр. 39 кр. Таким чином на поточні видатки адміністрації,
як-от експедиційні марки, нафту для освітлення редакції, зарплату тощо, залишалося тільки
59 зр. 99 кр. – на думку В. Тисовського, сума недостатня [ЛННБУ ім. В. Стефаника, відділ
рукописів, ф. 11, спр. 5337 / п. 330, арк. 9 (Лист В. Тисовського до О. Барвінського, 6 травня
1897 р.)]. У 1900 р. значилися такі видатки: друкарня 6 300 зр.; щомісячні витрати на
адміністрацію: зарплатня редактора Льва Лопатинського – 60 зр., його помічника Семена
Ґорука – 30, коректа – 20, експедиція – 13, оренда помешкання для редакції – 18, слуга –
6 зр. З урахуванням витрат на поштарів, світло, дрова, листування і папір виходило
щонайменше 200 зр. на місяць, тобто 2 400 зр. на рік. Сумарно річні витрати на друкарню
та адміністрацію з урахуванням податків становили 9 тис. зр. [Там само. Спр. 5331 / п. 330,
арк. 27 зв. (Лист К. Студинського до О. Барвінського, 20 серпня 1900 р.)].
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і пожертв121. Заклики до передплати також не мали помітного успіху122. Головне
джерело доходів забезпечував через зв’язки у Відні О. Барвінський123. Ці кошти
проходили й через Галицьке намісництво124. Можна стверджувати, що „Руслан”,
принаймні в перші роки, почасти фінансували центральні органи австрійської
влади в порозумінні з крайовою польською адміністрацією.

На зміну КРНС прийшло політичне товариство „Руська громада”. Перші
згадки про нову організацію датуються початком 1901 р., коли ще не був
зрозумілий остаточний характер майбутнього товариства125. Офіційно „Руська
громада” заявила про себе в червні 1901 р. на сторінках „Руслана”126. Її статут
і програмні засади були співзвучними з КРНС127. Появу нового товариства
Т. Ревакович пояснював неможливістю миритися з існуючим станом справ: з
русофілами – через їх заперечення української ідентичності, з радикалами –
через антицерковну позицію, з народовцями – через бажання консолідації з
русофілами і відсутність чіткої мети128. Утім, брак чіткої мети та способів її
досягнення характеризував радше саму „Руську громаду”, чий статут у цьому
плані суттєво програвав УНДП129. Як і КРНС, товариству бракувало активності,
масовості, організованості. Проблеми з цим виникали навіть у Бродівському
повіті, де балотувався до Галицького сейму і Державної ради О. Барвінський.
Не в останню чергу це було пов’язано з надмірною зав’язаністю організації
навколо постаті її лідера130.

121 ЛННБУ ім. В. Стефаника, відділ рукописів, ф. 11, спр. 5337 / п. 330, арк. 5 (Лист
В. Тисовського до О. Барвінського, 2 грудня 1896 р.).

122 Там само.
123 Це випливає з листування К. Студинського і В. Тисовського: Там само.

Спр. 5331 / п. 330, арк. 13 (Лист К. Студинського до О. Барвінського, 6 липня 1900 р.); спр.
5337 / п. 330, арк. 17 (Лист В. Тисовського до О. Барвінського, 19 листопада 1897 р.),  19 зв.
(Лист В. Тисовського до О. Барвінського, 23 листопада 1897 р.).

124 Там само. Спр. 5337 / п. 330, арк. 19–19 зв. (Лист В. Тисовського до
О. Барвінського, 23 листопада 1897 р.).

125 Там само. Спр. 886 / п. 70, арк. 5 зв. (Лист М. Герасимовича до О. Барвінського,
8 березня 1901 р.).

126 „Руска Громада”. Полїтичне товариство у Львові // Руслан. 1901. Ч. 134.
15 (28) червня.

127 ЦДІАУЛ, ф. 362 (Кирило Студинський), оп. 1, спр. 196, арк. 29–33 (Статут
політичного товариства „Руска Громада” у Львові, 1901 р.).

128 Аркуша О. Український християнсько-суспільний рух у Галичині… С. 74.
129 Там само. С. 73–74.
130 Про брак власної ініціативи й активних передвиборчих дій без вказівки зі Львова

свідчить один з листів М. Герасимовича: ЛННБУ ім. В. Стефаника, відділ рукописів, ф. 11,
спр. 886 / п. 70, арк. 3 зв. (Лист до О. Барвінського,11 лютого 1901 р.). І це при тім, що в
Бродівському повіті, де мешкав М. Герасимович, підтримка християнських суспільників
була чи не найвищою у краї і навіть існувало бажання утворити локальне товариство як
представництво цього середовища: Там само. Арк. 3. (Лист М. Герасимовича до
О. Барвінського, 11 лютого 1901 р.).
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Ударами, що остаточно підкосили „Руську громаду”, стали додаткові
сеймові вибори 1904 року, де О. Барвінський програв русофільському кандидату
о. Теодозію Ефиновичу, і вихід зі складу товариства одного з ключових діячів і
близького товариша О. Барвінського – Т. Реваковича. Пояснюючи свій вчинок,
той вказував на хибність політичної стратегії і тактики християнських
суспільників, спрямованої на пошук компромісу з поляками131. За умов
наростання національної боротьби єдиним шляхом для українців Ревакович
вважав „о кілько в єго [народу. – Р. Л.] силах – вести найзавзяйтійшу борбу
протів своїх вікових гнобителїв… Гіднїйше чоловіка є в тій борбі відразу умерти,
ніж поволи конати”132. Після цього діяльність товариства фактично припинилася,
хоча останні згадки про нього на шпальтах „Руслана” датовані травнем 1905 р.133

Прирікав на неуспіх Т. Ревакович і останню спробу О. Барвінського
створити дієву організацію – Християнсько-суспільний союз (ХСС): „Шкода,
що Барв[інський] иде самопас. Він полишить ся з своїми 10 генералами без
армії. А шкода го, бо він працьовитий чоловік і будь щобудь такій украінське
серце має. А єго надія на уладненє стосунків і з польскими та другими „панами”
противоричить цілій нашій історії”134. Він мав рацію, оскільки ні розширення
„Руслану”, ні активна пресова кампанія на користь нової організації135, ні навмисна
затримка з її створенням до завершення виборів, аби уникнути закидів у розбитті
українських сил, не дали результату. ХСС неґативно сприйняли як русофіли136,
так і народовці137. Не відрізняючись ідейно й організаційно від КРНС і „Руської
громади”, ХСС спіткнувся об ті ж перешкоди – організаційну слабкість,
нечисленність товариства, низьку активність і несприятливу політичну
атмосферу138. Це й вирішило долю Союзу, який припинив діяльність із початком
Першої світової війни.

131 Там само. Спр. 2201 / п. 135, арк. 40–41 (Лист Т. Реваковича до Виділу
політичного товариства „Руська Громада”, 24 вересня 1905 р.), 47–48 зв. (Лист
Т. Реваковича до О. Барвінського, 7 жовтня 1905 р.).

132 Там само. Арк. 41 (Лист Т. Реваковича до Виділу політичного товариства „Руська
Громада”, 24 вересня 1905 р.).

133 З’їзд мужів довіря // Руслан. 1906. Ч. 103. 16 (29) травня.
134 Лист Т. Реваковича до єпископа Костянтина Чеховича, 3 липня 1911 р. //

Konstantyn Czechowicz: korespondencja… S. 114.
135 Див., напр.: Ідім вперед! // Руслан. 1911. Ч. 1. 1 січня (19 грудня); о. Ілия

Чорнодоля. До бою! // Там само. Ч. 40. 22 (9) лютого; Ч. 41. 23 (10) лютого.
136 Голос наших „приятелів” // Руслан. 1911. Ч. 140. 27 (14) червня.
137 Новая украинофильская партія // Галичанинъ. 1911. Ч. 136. 19 червня (2 липня).
138 Мудрий М. Рукописні джерела до історії Християнсько-суспільного союзу…

С. 439–440.
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Греко-католицька церква: між інституційним
консерватизмом і новочасними викликами

На початку ХХ ст. Греко-католицька церква опинилася перед внутрішніми
і зовнішніми викликами, продиктованими новим ідейно-політичним кліматом.
Як складова частина Католицької церкви, вона зіткнулася з тими ж проблемами,
що й Апостольська столиця в межах усього католицького світу, а отже суть та
еволюцію консерватизму ГКЦ досліджуваного часу складно розуміти без
ширшого суспільного контексту. Зовнішнім викликом для Католицької церкви
стали модерні ідеології, насамперед націоналізм і соціалізм. Українські періодичні
видання християнського спрямування висвітлювали хід боротьби між Церквою
і новочасними течіями, передусім у межах Європи. Це свідчило про долученість
принаймні певної частини галицького кліру до ширших суспільних процесів і
дискусій. Сама ГКЦ вирішувала ті ж дилеми, що й інші консервативні
середовища. Соціалізм тяжів до революційності й мобілізації до активного
громадського життя нижчих верств суспільства. Націоналізм апелював до
емоцій людини, яка ставала вкрай чутливою до „Інших”. Практичними
втіленнями ставали дії, що йшли врозріз із християнським цінностям (наприклад,
убивство М. Січинським у 1908 р. намісника Галичини А. Потоцького). Ці
тенденції ставили під загрозу інституційний консерватизм ГКЦ, що проявлявся
у претензіях на суспільний провід, політичному леґалізмі та акцентуванні
соціальних поділів.

У світлі поширення модерних ідеологій ці положення опинилися під
загрозою: „роздїл церкви від держави в нових часах став ся ідеалом в цивільних
кругах, просяклих релїґійним індиферентизмом, або атеїзмом. Пруть до сього
новітні духові струї, то менше то більше заражені атеїзмом, як лїбералізм,
соціялїзм (не по своїй сути, але як його нині проповідують), фільозофічний
позитивізм ітд.”, – так о. Гавриїл Костельник характеризував виклики, перед
якими опинилася ГКЦ на початку ХХ ст.139 Світська інтеліґенція відтісняла
духовенство на другорядні ролі в національно-політичному русі. Радикали й деякі
націонал-демократи закликали до повного усунення кліру від політичних справ.

Головним внутрішнім викликом для Церкви стали дискусії між
модерністами і антимодерністами. Перші не мали цілісної програми, їх єднало
переконання в потребі оновлення Церкви, зокрема у відношенні до найновіших
наукових досягнень. Натомість антимодерністи виступали з консервативних, а
подекуди й ультраконсервативних позицій, заперечуючи можливість порозуміння
між християнською доктриною і наукою, а тим паче проявами лібералізму й
секуляризації140. Особливо міцними позиції антимодерністів були за понтифікату

139 Костельник Г. Границї демократизму. Львів, 1919. С. 170.
140 Детальніше про модерністські дискусії в Католицькій церкві див.: Гентош Л.

Ватикан і виклики модерності… С. 29–96.
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Пія Х (1903–1914). Цей папа-консерватор видав 8 вересня 1907 р. буллу „Pascendi
Dominici Gregis”, у якій засудив світоглядну систему модернізму, вказав на його
небезпеку відносно філософії, апологетики, історії, літургії і дисципліни, а також
накреслив шляхи поборення реформістської течії141. Як наслідок, Ватикан
розпочав репресивні заходи проти модерністів, що тривали до кінця понтифікату
Пія Х і були поступово зупинені його наступником Бенедиктом XV.

Пошуки греко-католицьким кліром відповіді на виклики часу призвели до
появи відмінних бачень напрямів розвитку ГКЦ – як таких, що включали
необхідність змін у Церкві, так і ультраконсервативних, що цілком відповідали
духові понтифікату Пія Х. Основними інтелектуальними середовищами всередині
галицького духовенства стала вища церковна ієрархія та парафіяльне
духовенство. Чимало ідей ґенерували слухачі й керівництво Духовної семінарії
у Львові, де вихованців заохочували брати участь у дискусіях на актуальні теми.

У контексті антимодерністської кампанії в церковному середовищі
сформувалася група ультраконсервативного духовенства, виразником ідей якої
був о. Онуфрій Волянський142. У центрі його публіцистики стояло поняття
„християнсько-католицького світогляду”, основою якого вважалася першість
Католицької церкви над державою і культурою. Позаяк „християнсько-
католицький світогляд” відводив Церкві головну роль у всіх сферах життя як
інструменту втілення Божої волі, то держава повинна їй підпорядкуватися і бути
опорою у „веденї суспільности до вічного і дочасного добра”143. Зважаючи на
важливу роль держави для досягнення Церквою своїх цілей, їх розділення
публіцист проголошував проявом атеїзму144. Показовим прикладом неґативу
секуляризаційної політики, на думку Волянського, був сепараційний закон у Франції
від 9 грудня 1905 р., який проголошував країну  безконфесійною145.
Підпорядковану роль у „християнсько-католицькому світогляді” Волянський
відводив і культурі146. Важливим питанням для нього було співвідношення в

141 Пій Х. Pascendi Dominici Gregis. [Електрон. ресурс]. Режим доступу: http://
w2.vatican.va/content/pius-x/en/encyclicals/documents/hf_p-x_enc_19070908_pascendi-
dominici-gregis.html.

142 Очільником запеклих клерикалів його вважало „Діло”: Testimonium paupertatis
animi, видане „Русланови” його власним співробітником // Діло. 1910. Ч. 190. 27 (14) серпня.

143 Волянський О. Церков а держава // Нива. 1906. Ч. 16. 15 серпня. С. 466.
144 Там само. С. 467.
145 Там само; Волянський О. Наука і житє в обороні Католицкої Церкви // Нива.

1907. Ч. 9. 1 травня. С. 269.
146 Її завданням було „причинити ся до ширеня ідей католицкої церкви, бодай там, де то

для успішного сповнювання надприродної задачі церкви, є кончене або хосенне. Лїтература
не повинна виключувати від своєї творчости і католицкої ідеї і католицких мотивів…
Анальоґічно повинні служити церкві і прочі области природної культури, отже політична,
суспільна і прочі” (Волянський О. Начерк християньско-католицкого світогляду // Нива. 1908.
Ч. 5. 1 березня. С. 134).
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культурі релігійного (конфесійного) і національного елементів. З погляду
„християнсько-католицького світогляду” пріоритет мав належати релігійному.
Наприклад, література не повинна була торкатися тем, ворожих церковному
вченню147. Модерністську течію Волянський засуджував як єресь148.

Публіцистичну спадщину Волянського пронизує ідея дуалізму. Він уважав,
що Європа поділена на два табори – католицький і антицерковний. До
антицерковного табору відносив усі модерні ідеології – соціалізм, лібералізм,
націоналізм – як такі, що ставлять за мету ліквідувати Церкву як вагомий чинник
суспільно-політичного життя149. Волянський фіксував зростання впливу цієї
тенденції в Галичині, проявами чого вважав поширення „поступових” (себто
„протицерковних”) ідей на кшталт „вільної школи”, „статевої освіти”, релігійного
раціоналізму, недовіри до Церкви загалом – усього того, що становило загрозу
консервативній ГКЦ150. У цьому плані він гостро критикував українських
радикалів, соціал-демократів і націонал-демократів151.

Поняття „християнсько-католицького”, або ж просто „християнського”
світогляду було наріжним каменем у побудові моделей поведінки і розвитку
ГКЦ на початку ХХ ст. Погляди О. Волянського поділяли не всі теоретики
Церкви. Для збереження суспільного авторитету й політичної ролі потрібна була
гнучкіша політика. Якщо Волянський різко засуджував науку, то о. Микола
Садовський у брошурі „Хто є ворогом католицького світогляду?” шукав
компроміси. На прикладі знань із соціології, історії та антропології він доводив
сумісність релігійного і наукового світоглядів, а причиною ворожості Церкви до
здобутків науки вважав брак знань152. Там де Волянський у дусі патерналізму
утверджував „християнсько-католицький світогляд” і таврував інші світогляди
як однозначно хибні, Садовський акцентував не так на вищості „католицького”
(як він його називав) світогляду, як на його ролі у формуванні позитивних якостей
людини153. Подібно трактували релігійний світогляд і деякі автори часопису
„Основа”154.

147 Волянський О. Про відношеня штуки до релігії // Нива. 1908. Ч. 7. 1 квітня. С. 200.
148 Його ж. Про єресь модернїзму // Нива. 1908. Ч. 6. 15 березня. С. 161–171; Ч. 7.

1 квітня. С. 193–199.
149 Його ж. Апольоґетично-социяльна дїяльність руского душпастира в наших

часах. Львів, 1908. С. 4–5.
150 Там само. С. 5.
151 Його ж. Сьвященики а социялїзм // Нива. 1908. Ч. 18 і 19. 1 жовтня. С. 595–596;

Його ж. До фізиоґномії социяльної демократиї // Там само. 1907. Ч. 14. 15 липня. С. 417–
420; Його ж. Дїло в службі лїбералїзму // Там само. Ч. 17. 1 вересня. С. 513–518.

152 Садовский М. Хто є ворогом католицького світогляду? Львів, 1910. С. 8–14.
153 Там само. С. 18–19.
154 Що се таке християнський світогляд? // Основа. 1909. Ч. 1. 5 січня. Підпис: М. Щ.
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Зразком поміркованої і раціональної програми адаптації ГКЦ до модерності,
задля збереження Церквою нехай не ключової, але важливої ролі в суспільстві,
відіграв митрополит Андрей Шептицький. Першим кроком до подолання
проблеми пошуку місця Церкви в модерній секулярній добі стало визнання ним
нової реальності й неможливості утримувати перевагу церковної ієрархії в
українській політиці: „Справ, які взяла у свої руки світська інтелігенція, ми її не
відбираємо! Бо й не хочемо відбирати! Часи, коли руську інтелігенцію
репрезентували самі лише священики, минули безповоротно”155. Перед кліром
митрополит ставив завдання насамперед утримати провід у справах віри й моралі.
Способом осягнення цієї мети мала стати активніша діяльність священиків у
економічній і соціальній сферах. Від духовенства вимагав безпосередньої участі
в культурних і економічних акціях, а найбільше вітав власну ініціативу таких
заходів156. Таким чином митрополит намагався спрямувати громадську
активність парафіяльного духовенства в помірковане та прийнятне для вищої
ієрархії русло.

Суттєвим елементом боротьби за збереження позицій Церкви була критика
митрополитом з консервативних позицій соціалізму, яка ґрунтувалася на
положеннях папської енцикліки „Rerum Novarum”. На цьому ж документі
базувалася соціальна програма митрополита: релігія й моральність – це питання
суспільного, а не приватного порядку; приватна власність – природна; люди є
рівні від природи, проте абсолютна соціальна рівність – утопія; неприпустимість
посягань на традиційну сім’ю, родинні зв’язки; соціалізм – ворожа народу, Церкві
й Богу секта157.

Важливим кроком митрополита Андрея Шептицького стала підтримка,
хоч і не без непорозумінь, українських націонал-демократів. Таким чином він
відмовився від проекту клерикальної партії, що відстоювала б інтереси Церкви
і на створенні якої наполягали клерикали, такі як християнські суспільники чи
О. Волянський158. Крім врахування непопулярності клерикальної ідеї в
українському суспільстві Галичини та її невідповідності ситуації, такий підхід

155 Наша програма. Пастирське послання Єпископа Андрея до духовенства, 1 серпня
1899 р. // Шептицький Андрей. Пастирські послання… Т. 1. С. 21.

156 Про достоїнство і обов’язки священика // Шептицький Андрей. Пастирські
послання… Т. 1. С. 172–173.

157 О квестії соціальній. Пастирське послання Митрополита Андрея до духовенства,
1904 // Шептицький Андрей. Пастирські послання… Т. 1. С. 544.

158 Для Волянського, як і для християнських суспільників, прикладом була
австрійська Християнсько-соціальна партія: Волянський О. В справі христіяньско-
соціяльної партії // Нива. 1907. Ч. 19. 1 жовтня. С. 577–581. Про співпадіння поглядів
свідчить і те, що саме цю статтю Волянського опублікував „Руслан” під час кампанії на
підтримку Християнсько-суспільного союзу: Ще одна замітка про „Християньско-
суспільний Союз” // Руслан. 1911. Ч. 162. 25 (12) липня.
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відповідав ширшим теоретичним уявленням Андрея Шептицького про участь
Церкви в партійному житті хіба у формі надпартійної організації. Ця візія повною
мірою проявилася уже в міжвоєнний період при створенні Українського
християнського союзу159.

На противагу митрополиту, опору в західній клерикальній традиції вбачав
станиславівський єпископ Григорій Хомишин, чиї погляди були наближеними до
антимодерністських засад і, попри осідок владики у Станиславові, відігравали
суттєву роль у дебатах львівських консервативних та інших ідейних осередків.
Ці погляди диктували жорстке ставлення до участі парафіяльного духовенства
в політичному житті, яка часто суперечила світогляду владики. Про
незадовільний стан єпархії, зокрема про зближення частини парохів з радикалами,
писали і русофіли, і християнські суспільники160. Важливим заходом єпископа
стало заснування, поряд зі світськими інституціями, підпорядкованих Церкві
культурно-просвітницьких товариств. Це мало нагадувати парафіяльним
священикам про пріоритетність душпастирських обов’язків, з чим, на думку
владики, світські товариства не справлялися через релігійну індиферентність161.
Хомишин забороняв духовенству передплачувати і читати газети з
антицерковними матеріалами, до яких віднесено не лише радикальні часописи,
а й „Діло” і „Галичанинъ” (русофілів звинувачено у пропаґанді православ’я)162.
Русофіли й націонал-демократи, своєю чергою, звинувачували єпископа в
потуранні християнським суспільникам163.

Погляди Григорія Хомишина справді мали помітну спільність із баченням
ситуації християнськими суспільниками. Єпископ і християнські суспільники
доволі легко знаходили спільну мову, свідченням чого є листи Хомишина до
Барвінського, у яких виразно проступає консервативність світогляду єпископа.
Він підтримував „Руську громаду”164 і Християнсько-суспільний союз165,
намагався популяризувати його в єпархії166, підтримував і О. Барвінського в
моменти політичних невдач167. Йому ж він писав про своє бачення суспільно-
політичної ситуації: „Мене жахом переймає нинїшня ситуація. Бруди ллють ся з

159 Гентош Л. Митрополит Шептицький 1923–1939: випробування ідеалів. Львів,
2015. С. 186–194.

160 Указанія для новаго епископа // Галичанинъ. 1904. Ч. 60. 14 (27) березня.
161 Єгрешій О. Єпископ Григорій Хомишин… С. 22.
162 Травля русско-народной партіи въ станиславовской епархіи // Галичанинъ. 1908.

Ч. 78. 4 (17) квітня.
163 Камо грядете? // Галичанинъ. 1908. Ч. 74. 30 березня (12 квітня); Собачий куток //

Руслан. 1911. Ч. 123. 6 червня (24 травня).
164 ЛННБУ ім. В. Стефаника, відділ рукописів, ф. 11, спр. 2665 / п. 160, арк. 1 зв. (Лист

Г. Хомишина до О. Барвінського, 5 травня 1904 р.).
165 Там само. Арк. 68 (Лист Г. Хомишина до О. Барвінського, 8 січня 1913 р.).
166 Там само. Арк. 42 (Лист Г. Хомишина до О. Барвінського, 29 жовтня 1910 р.).
167 Там само. Арк. 50 (Лист Г. Хомишина до О. Барвінського, 4 травня 1911 р.).
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всїх боків, і дуже ся бою, щоби нарід руский не топив в тім багнї. В темнотї, яка
залягла на цілїм овидї нашого життя, навіть віруючі одиницї христіяньскі сходят
на манівцї… На цілїй лїнії хаос, замішанє, заострена борба, а пристрасти взяли
верх над розвагою і тактикою розумною”168. Точка зору єпископа про те, що
запорукою успішного розвитку українців є „ухрестиянення суспільности”169,
перегукувалася з публікаціями газети „Руслан”, позиції якої єпископ старався
лобіювати. Обговорюючи з митрополитом потребу християнського часопису,
Григорій Хомишин висував на цю роль газету християнських суспільників170.
Водночас він намагався кориґувати редакційну політику171.

На початку ХХ ст. питання християнського часопису було одним із
найгостріших для церковного середовища. Попередні такі періодичні видання –
„Прапор” і „Душпастир” – на межі століть припинили вихід з фінансових причин.
Спробами заповнити нішу стало видання у Львові часописів „Нива” й „Основа”,
зорієнтованих на парафіяльне духовенство. Потреба їх видання ґрунтувалася
на усвідомленні важливості використати на користь Церкви новочасні здобутки,
насамперед масові періодичні видання, роль яких у формуванні суспільної думки
визнавали за критично важливу: „Нам треба горністів і то сильних, щоби в гаморі
наших часів їх було можна чути і почути голос нашого коменданта Христа і єго
Церкви. Ті горнїсти то наші органи і видавництва, але не видані і на складї в
магазинї, лише там, куди їх треба, щоб свою службу робили”172.

Видавати „Ниву” розпочали в 1904 р. Тематично цей часопис охоплював
як вузькі догматичні й літургійні питання, так і актуальні політичні, соціально-
економічні й культурні. Редакційна політика часопису не була послідовною. У
часі перебування на посаді редактора О. Волянського (листопад 1908 – листопад
1909 р.) зміст часопису часто відповідав поглядам його редактора. Натомість
за наступних редакторів політика редакції стала більш поміркованою і
спрямованою на дискусію з опонентами, що викликало невдоволення клерикалів
– єпископа Хомишина і християнських суспільників173. Часопис „Основа” почав

168 Там само. Арк. 22 (Лист Г. Хомишина до О. Барвінського, 4 січня 1908 р.).
169 Там само. Арк. 31–31 зв. (Лист Г. Хомишина до О. Барвінського, 24 січня 1909 р.).
170 Там само. Арк. 11–11 зв. (Лист Г. Хомишина до О. Барвінського, 12 січня 1906 р.).
171 Там само. Арк. 23–23 зв. (Лист Г. Хомишина до О. Барвінського, 4 січня 1908 р.),

28–28 зв. (Лист Г. Хомишина до О. Барвінського, 22 травня 1908 р.), 57 (Лист Г. Хомишина
до О. Барвінського, 19 жовтня 1911 р.).

172 Будка Н. Вага друкованого слова і способи єго ширення // Нива. 1910. Ч. 1.
1 січня. Див. також: Вигнанський Й. Голоси з кругів духовенства в справі популярного
видавництва для народу // Нива. 1908. Ч. 18 і 19. 1 жовтня.

173 Станиславівський єпископ критикував „Ниву” за „пайдократизм”, зарозумілість
і вважав часопис зіпсутим: ЛННБУ ім. В. Стефаника, відділ рукописів, ф. 11, спр. 2665 /
п. 160, арк. 57 зв. (Лист Г. Хомишина до О. Барвінського, 19 жовтня 1911 р.). „Руслан”
дорікав „Ниві” за прихильну оцінку радикальної брошури, ширення лібералізму й інших
ворожих „католицькому світогляду” ідей та виступи проти станиславівського владики:
о. Ілия Чорнодоля. „Ниві” у заяву // Руслан. 1911. Ч. 228. 14 (1) жовтня; Ч. 230. 17 (4) жовтня.



340

Р. Лехнюк
ISSN 2078-6107. Вісник Львівського університету. Серія історична. 2016. Спецвипуск. С. 310–345.

виходити в 1906 р. як господарсько-просвітнє видання, а його релігійне
спрямування оформилося після „перезапуску” в 1909 р. Редактором до кінця
1912 р. був о. Ярослав Левицький, і на цей час припали найбільш якісні за змістом
і широтою охоплених питань роки часопису. Коло питань багато в чому
повторювало „Ниву”, однак менший обсяг обмежував можливості редакції. З
відходом о. Я. Левицького „Основа” втратила в якості змістового наповнення.
Рік 1913 став для часопису останнім. Скрутне матеріальне становище редакцій
„Ниви” та „Основи” великою мірою було зумовлене обмеженістю їхнього впливу.
Вирішальною була пасивність парохів при передплаті: як редактор „Ниви”
О. Волянський відзначав, що лише третина духовенства передплачує часопис,
при тому багато передплатників не надсилають вчасно коштів174. Так, „Нива”
на кінець 1908 р. тільки друкарні заборгувала 4 тис. крон175.

Участь парафіяльного духовенства в суспільно-політичних процесах,
утримання її в прийнятних для ієрархії та інституційного консерватизму Церкви
межах було проблемою, що сильно турбувала владик та інші консервативні
середовища Львова. Націоналізація ГКЦ становила в цьому контексті небезпеку
з огляду на ключову роль парафіяльного духовенства як часто єдиного активного
і свідомого українського елементу в провінції176. Це стирало межу між
політичними і душпастирськими функціями парохів. Церковні ієрархи намагалися
протидіяти такій політичній активності парафіяльного духовенства, яка, на думку
владик, ішла врозріз із вченням Церкви і шкодила її авторитету в суспільстві.
Так, митрополит Андрей Шептицький заборонив у 1908 р. парафіяльним
священикам громадсько-політичну діяльність поза межами парафій, що
викликало неґативне збурення як у русофільському, так і народовському
середовищах177. У контексті його ідей про моральний провід духовенства вкрай
небажаним було перетворення парохів на партійних функціонерів.

Парафіяльне духовенство не було єдиним у своїх думках і починаннях.
Багато священиків було задіяно в структурах Національно-демократичної партії,
інші продовжували дотримуватися русофільського світогляду, що призводило

174 Воляньский О. „Нива” яка повинна бути, а яка вона є // Нива. 1908. Ч. 20 і 21.
1 листопада. С. 609–614.

175 О. В. [Онуфрій Волянський] До руского Духовеньства! // Нива. 1908. Ч. 22 і 23.
1 грудня. С. 736–737.

176 Колб Н. Греко-католицьке парафіяльне духовенство в Галичині на зламі ХІХ–
ХХ століть: соціальна характеристика, майновий стан, спроби самоорганізації // Галицька
Митрополія 1303–1807–2007: Статті і матеріали / Ред. кол.: З. Білик, В. Гаюк, Я. Дашкевич
та ін. Львів, 2008. С. 17.

177 Апогеєм невдовлення стала стаття редактора „Діла” Лонгина Цегельського „Ad
maiorem Poloniae gloriam”, де митрополиту закидалося виконання ролі польського аґента
і зрада українських національних інтересів (Цегельский Л. Ad maiorem Poloniae gloriam //
Діло. 1908. Ч. 182. 14 (1) серпня.
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до непорозумінь як з громадою, так і церковною владою178. Українські партії в
Галичині по-різному бачили місце духовенства в суспільному житті загалом і
реалізації партійних програм зокрема. Для консервативних середовищ воно мало
стати основою авторитету й ролі Церкви в суспільстві. Вагому роль
парафіяльного духовенства визнавали й націонал-демократи, попри загальні
секуляризаційні гасла, оскільки світської інтеліґенції для повного усунення кліру
від суспільно-політичних справ бракувало. Навіть радикали з їх антицерковними
гаслами бачили користь у впливі парохів на населення, адже ті могли виконувати
просвітницьку роботу стосовно шляхів подолання соціально-економічних
проблем179.

Парафіяльне духовенство було не тільки об’єктом, а й суб’єктом суспільно-
політичного життя. Глибоко укоріненим було усвідомлення ним себе як окремого
стану з власною історією, традицією і призначенням, важливим для Церкви й
суспільства загалом180. Середовище парафіяльних духівників мало власну
ієрархічну стратифікацію – складалося з парохів, завідателів (обидві категорії
можна віднести до самостійних душпастирів) і сотрудників181. Поділ на парохів
і сотрудників сприяв проявам священичого консерватизму182. Активній позиції
парафіяльного духовенства в громадських справах сприяла теж наявність
власних форм самоорганізації – деканальних соборчиків, священицьких

178 Показовим прикладом протистоянням русофільської частини греко-
католицького кліру з вищою ієрархією ГКЦ стала історія з „Пропамятним письмом
руського духовенства” (1910 р.). Це було звернення русофільського духовенства до
митрополита Андрея Шептицького, спровоковане обнародуваним у „Ниві”
звинуваченням у ширенні православ’я. Русофіли не тільки відкидали звинувачення, а й
представили своє бачення роботи Греко-католицької духовної семінарії у Львові, зокрема
звертали увагу на поширення радикальних настроїв серед вихованців і вказували на
потребу встановити квоту 36 % для представників русофільського середовища.
Священики-русофіли, визнаючи деякі власні хиби та православну пропаґанду в Галичині,
натякали митрополиту на можливість повторити долю Сильвестра Сембратовича, який,
як стверджували, через хибну політичну позицію втратив підтримку духовенства. Див.:
Пропамятное письмо львовского духовенства русско-народной партіи къ митрополиту
Андрею // Галичанинъ. 1910. Ч. 24. 30 січня (12 лютого).

179 Кісь Н. Участь парохіального греко-католицького кліру… С. 378.
180 Воляньский О. „Нива” яка повинна бути, а яка вона є // Нива. 1908. Ч. 20 і 21.

1 листопада.
181 Колб Н. Греко-католицьке парафіяльне духовенство… С. 18.
182 Там само. До прикладу, парохи обмежували повноваження сотрудників задля

зменшення видатків, що провокувало конфлікти не лише між представниками цих груп
духовенства, а й між парохом і громадою. Питання про стосунки між парохом і
сотрудником неодноразово виникало на сторінках церковних часописів. Див: В. М. Єще
про відносини між парохами а сотрудниками // Нива. 1908. Ч. 3. 1 лютого; Садовський М.
На тему відносин між парохами і сотрудниками // Нива. 1908. Ч. 16 і 17. 1 вересня.
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конференцій, віч, товариств. Найактивнішим було створене в 1891 р. Товариство
святого Апостола Павла, що займалося видавництвом літератури і реколекціями
для різних верств населення183..

Усе це може свідчити про неконсолідованість парафіяльного духовенства
в суспільно-політичних справах. Будучи активним учасником партійного життя,
воно не могло абстрагуватися від цієї діяльності задля зміцнення себе як
окремого громадського чинника. Щоправда, активне відстоювання священиками
ролі провідників українського руху на місцях, наявність власних форм
самоорганізації зберігали потенціал для поєднання парохами функцій захисників
традиції, душпастирів і громадських активістів. За тогочасних умов досягти
певної єдності парафіяльного духовенства і поставити його діяльність на службу
зміцненню авторитету Церкви можна було тільки обережними і продуманими
кроками. Це доволі успішно втілив митрополит Андрей Шептицький, чиї зважені
дії виявилися ефективнішими і популярнішими серед священиків, аніж клерикалізм
християнських суспільників чи єпископа Григорія Хомишина.

Підсумкові міркування

Українські консервативні середовища займали в ідейному просторі Львова
початку ХХ ст. важливе місце. Їхні представники брали активну участь у
дискусіях з прихильниками інших ідейних течій, інституційним та інтелектуальним
центром яких, як і консерваторів, був Львів. Ключові ідеї та світоглядні принципи,
довкола яких вели дискусії, мали спільний для усіх консервативних середовищ
– русофілів, християнських суспільників, Церкви – характер і ґрунтувалися на
захисті традиційних суспільно-політичних, соціальних і культурних цінностей,
загрозу яким несло стрімке поширення в Галичині модерних ідеологій лібералізму,
соціалізму й націоналізму.

Попри засадничу спільність принципів, підходи до їх практичного втілення
у трьох консервативних середовищах різнилися, і часто настільки, що
породжували протиріччя всередині самих цих середовищ. Загалом, внутрішні й
зовнішні конфлікти для українських консерваторів у Галичині були звичним
явищем з огляду на світоглядну й інституційну кризу, яку різною мірою
переживало кожне із середовищ. Найдраматичнішою з точки зору світогляду
та інституційного розвитку була криза русофільського середовища. Його
становище погіршувала, у порівнянні з Церквою і християнсько-суспільним
рухом, опора на домодерну ідею „всеруськості”, яка не могла еволюціонувати
відповідно до викликів модерності. Прикладом русофільської дилеми стала
традиційна орієнтація на Церкву, попри переважну світськість цього середовища
на початку ХХ ст. У той час ця традиція увійшла в конфлікт із „всеруською”
ідеєю через націоналізацію ГКЦ і перетворення її на виразно українську

183 Колб Н. Греко-католицьке парафіяльне духовенство… С. 23–25.
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інституцію. За таких умов еволюція русофільського світогляду була неможливою,
а єдиним шляхом стала його радикалізація і наближення до модерної російської
ідентичності. Виразом цього став ідейний та інституційний розкол середовища
в 1909 р. з виокремленням радикальної групи „новокурсників”.

В іншій площині знаходилися проблеми християнських суспільників. Як і
русофіли, вони втрачали вплив на українське суспільство. Утім, якщо проблема
русофілів була в площині ідентичності, то причини неуспіху християнських
суспільників треба шукати не так у розриві з часом (клерикальні партії доволі
успішно діяли в Європі й Австро-Угорщині зокрема), як у несприятливій локальній
політичній кон’юнктурі. Загострення національної конфронтації в Галичині,
загальна радикалізація і секуляризація суспільного та ідейного просторів – усе
це позбавляло перспектив поміркований і клерикальний політичний рух. Зіграла
роль і нездатність цього середовища пристосуватися до масової політики, що
було логічним з огляду на скептичні погляди християнських суспільників на цей
новий феномен. У поєднанні з організаційною слабкістю це вилилося у нездатність
групи О. Барвінського заручитися підтримкою як світських, так і церковних кіл.
Не вдалося, зокрема, заручитися підтримкою митрополита Андрея
Шептицького, який, на відміну від Сильвестра Сембратовича, не підтримував
ідеї окремої клерикальної партії. А сприяння єпископа Григорія Хомишина
виявилося недостатньо.

На тлі невдач світських консервативних середовищ важливим є зрозуміти
причини успіху Церкви, якій, попри втрату політичного проводу, вдалося здолати
кризу і зберегти сильний вплив на національно-політичні процеси в Галичині.
Ключовою була роль парафіяльного духовенства як опори і провідника
українського руху. Неможливість його повноцінної заміни світською інтеліґенцією
сприяла збереженню ролі парохів, попри внутрішню неоднорідність цієї частини
кліру. За таких умов зберігалося підґрунтя для „відродження” впливу й
авторитету Церкви шляхом посилення єдності кліру, запобігання внутрішнім
партійним суперечкам через активізацію власне душпастирської діяльності,
перетворення священиків з партійних активістів на моральних провідників
громади незалежно від політичних симпатій – у цьому напрямі докладали зусилля
теоретики різних (як поміркованих, так і ультраконсервативних) ідейних таборів
усередині ГКЦ. На відміну від світських консервативних організацій, Церква
була інституцією, скасування якої не бажав ніхто, за виключенням крайніх
радикалів і соціалістів. Це додавало їй стійкості і перспектив. Уміле використання
такого інституційного фундаменту митрополитом Андреєм Шептицьким у
поєднанні з програмою пристосування ГКЦ до нової доби, опертою на визнання
нових суспільних сил, відмову від політичного проводу і моральний авторитет
при збереженні консервативних засад, стало ключем до успішного розвитку
Церкви.
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Вивчення ідей та практик українського християнсько-суспільного руху і
ГКЦ показує, що вони не були в ідейному плані локальним явищем, оскільки
актуалізували в ідейному просторі Львова і Галичини питання, що були частиною
масштабніших дискусій. Пропаґована християнськими суспільниками
клерикальна ідея, попри неуспіх у Галичині, була однією з провідних тем
тогочасного європейського суспільного простору, а проблема пристосування
ГКЦ до викликів часу була складовою світоглядної боротьби в межах
Католицької церкви. Винятком є русофіли. Утім, зважаючи на слов’янофільську
або неослов’янську ідеї, що мали прихильників серед еліт слов’янських народів
– чехів, словенців, росіян та ін., та питання східного церковного обряду, що часто
межувало (у випадку пізніх русофілів, зокрема „новокурсників”) з пропаґандою
православ’я, їм неодноразово вдавалося ставати силою не тільки галицького, а
й загальнодержавного масштабу. Дослідження українських консервативних
середовищ Галичини дає змогу розширити уявлення про теорію і практику
українського консерватизму загалом, а також відкриває перспективи для
вивчення взаємних впливів галицьких і наддніпрянських українських
консерваторів. Осібною перспективною темою, що випливає із досліджуваного
питання, може стати взаємодія українських консервативних середовищ Галичини
з іншими консерваторами в межах монархії Габсбургів, насамперед із польськими
східно- і західногалицькими консервативними середовищами.

The Ukrainian conservative environments
in ideological space of Lviv

at the beginning of ХХth century
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At the beginning of XXth century the Ukrainian conservatism in Galicia manifested
in the ideas and practices of the three environments – Russophiles, Christian-social
movement and the Greek Catholic Church, which intellectual and institutional centers
concentrated in Lviv. Each of them, as the conservatism in contemporary Europe in
general, appeared before modern challenges, first of all before ideologies of the nationalism
and socialism. Despite the common fundamental principles, Ukrainian conservative
environment varied by philosophical principles, views on the sources of tradition and
development prospekts of Ukrainians. Each of them had the own history of ideological
evolution, attempts to organize in accordance with the requirements of the new times
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and save the position in society. Also the result of this competition was different. Exploring
of the Ukrainian conservative environments in Galicia reveals that in the conditions of
the acute crisis they could fall into decay, evolve to radicalism or successfully adapt to
the new world.

Keywords: Lviv in the early XXth century, conservatism, Russophilism, Christian
social movement, the Greek Catholic Church.
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Na początku XX w. konserwatyzm ukraiński w Galicji występował w ideologii i
praktyce trzech środowisk – rusofilów, ruchu chrześciańsko-społecznego i Cerkwi
greckokatolickiej, których ośrodki intelektualne oraz administracyjne znajdowały się we
Lwowie. Każde z wymienionych środowisk, podobnie jak konserwatyzm w całej
ówczesnej Europie, stanęło wobec wyzwań nowoczesności, a przede wszystkim wobec
ideologii nacjonalizmu i socjalizmu. Mimo wspólnych podstawowych zasad, ukraińskie
środowiska konserwatywne różniły się pod względem światopoglądu, rozumieniem źródeł
tradycji jak i wizji rozwoju ukraiństwa. Kazda z wymienionych grup posiadała odrębne
koncepcje ideowe oraz kierunki i formy działalności, co miało umożliwić zachowanie
dotychczasowej pozycji w społeczeństwie. Zróżnicowane były też wyniki tych działań.
Badanie ukraińskich środowisk konserwatywnych w Galicji z początku XX w. wskazuje,
że w warunkach ostrego kryzysu mogły one zupełnie stracić pozycję, zmierzać do
radykalizmu albo skutecznie dostosować się do nowego porządku.

Słowa kluczowe: Lwów na początku XX w., konserwatyzm, rusofilstwo, ruch
chrześciańsko-społeczny, Cerkiew greckokatolicka.


